Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR a Nadace Krása pomoci

vás srdečně zvou na kulatý stůl s panelovou diskusí na téma:

Důchod: Konec
nebo příležitost?
17. září 2020 CERGE-EI
15:00– 17:00 Politických vězňů 7, Praha 1
(nebo on-line v souladu s aktuální situací pandemie covid-19)
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PROGRAM:
15:00–15:05	Uvítání
moderátor David Klimeš | Aktuálně.cz

15:05–15:25	Odchody do důchodu v Česku: role očekávání
a zdravotního stavu v mezinárodním srovnání
Filip Pertold | DEA při Národohospodářském ústavu AV ČR

15:25–15:35	Zlatá práce
Soňa Morawitzová | Nadace Krása pomoci

15:35–15:45	Propojení tématu se strategií zaměstnanosti
Kateřina Štěpánková | zastupující náměstkyně Sekce zaměstnanosti MPSV

15:45–15:55	Současné trendy v personalistice a zaměstnávání
Eva Hejlová | víceprezidentka a výkonná ředitelka People Management Forum, z. s.

15:55–16:05	Politika zaměstnanosti 50+ v praxi
Ladislav Onderka | Recruitment, Selection&Onboarding Leader IKEA

16:05–16:10	Konkrétní seniorní pracovník IKEA (tentativně)
16:10–16:40	Moderovaná diskuse
16:40–17:00	Neformální diskuse u kávy a občerstvení – networking

V Česku během dvaceti let přibyde více jako 1 milión lidí starších 65 let. To logicky bude vytvářet tlak
na integraci starších pracovníků na trhu práce, jelikož mladších lidí bude dále spíše ubývat. Na semináři
představíme výsledky výzkumu, který se zkoumal osoby ve věku 50–61 let a jejich ambicemi pracovat
po dosažení věku 63 let. Na semináři budou diskutovány zejména tyto otázky:
• Jsou lidé ochotní a schopní pracovat i v důchodovém věku? Realizují se následně jejich očekávání?
• Jaká opatření a příležitosti mohou vést k pozvolnějším odchodům do důchodu? Jaké jsou v tomto směru
osvědčené trendy v zahraničí? Jak reagují zaměstnavatelé na zvyšující se průměrný věk pracovníků?
• Udělá stát něco pro to, aby podpořil zaměstnávání starších pracovníků?
Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře
http://bit.ly/IDEA_KP_duchod.
Z celé akce je pořizován videozáznam, který bude následně k dispozici na webové stránce IDEA při CERGE-EI a stránce Krása pomoci. Registrací na tuto akci
souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně po dobu 10 let, a to ve formě jména a příjmení,
institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy
nesdílíme se třetími stranami ani je nepoužíváme pro žádný jiný účel.
Aktivity projektu Zlatá práce jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

www.facebook.com/ideacerge

@IDEA_ThinkTank

