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KRÁTCE O NÁS…
POSLÁNÍ
• napomáhat rozvoji konceptu age managementu v ČR
• dát širokou publicitu konceptu age managementu, jako
součást personálního řízení a společenské odpovědnosti
firem

AKTIVITY
• osvěta a propagace age managementu (výměna a přenos
zkušeností a dobré praxe ze zahraničí a v rámci ČR)
• projektová a lektorská činnost v oblasti vzdělávání
dospělých
• odborné poradenství a konzultace
• publikační činnost
• mezinárodní spolupráce

www.agemanagement.cz

www.v4agemanagement.eu

www.profesniseniorita.cz

•Řízení s ohledem na
věk a schopnosti
zaměstnanců  každý
má mít možnost využít
svůj potenciál a nebýt
znevýhodněn kvůli
věku

HISTORICKÝ VÝVOJ
- FINSKÉ ZKUŠENOSTI
 Prvotním impulzem pro výzkum pracovní
schopnosti na začátku 80. let bylo uvědomění si
demografického problému Finska
 Zadání výzkumu:
• Jak dlouho mohou lidé pracovat?
• Jaký je vhodný věk odchodu do důchodu?

• 1981 – 2009: Dlouhodobé studie FIOH zaměřené
na stárnoucí pracovníky

AGE MANAGEMENT
→ způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců
→ zohledňuje průběh životních fází člověka na
pracovišti
a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům

PRACOVNÍ SCHOPNOST
→ soulad mezi individuálními zdroji člověka a nároky
vykonávané práce
→ Work Ability IndexTM = nástroj na měření pracovní
schopnosti

DŮM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI
→ základní faktory (zdraví a funkční kapacita,
kompetence, hodnoty, postoje a motivace, prostor
pracoviště)
→ související faktory (rodina, sociální síť, operační
prostředí, společnost)

PODPORA PRACOVNÍ SCHOPNOSTI
NÁSTROJE AGE MANAGEMENTU
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PŘÍPRAVA NA DALŠÍ ETAPU ŽIVOTA
• Je třeba se připravovat dostatečně dopředu. Má-li
některá činnost mít v budoucnu charakter druhého
programu, je třeba s ní začít včas.
• Často se lidé již předem děsí a neví, jak vše co nejlépe
zvládnout. Nebo se o stáří vůbec nezajímají a myslí si,
že je na takové úvahy ještě dost času.
• Člověk, každý sám za sebe, je odpovědný za kvalitu
svého života, tedy i stáří.
Zdroj: Haškovcová (1990)

OBDOBÍ, KDY RESPONDENTI ZAČALI
BRÁT VÁŽNĚ PŘÍPRAVU NA STÁŘÍ

Zdroj: Střední generace 2004; Život ve stáří 2002,
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=714

DÉLKA PŘÍPRAVY
Dlouhodobá
• Z důvodu psychické adaptace na pozdější stáří je
důležité nejpozději kolem 45. roku věku člověka začít
vědomě akceptovat stáří jako nedílnou a zákonitou
součást života a připravovat si již konkretizovanou
variantu druhých činností.
Krátkodobá
• Krátkodobá příprava má být realizována v době 3-5
let před odchodem do starobního důchodu.

MOŽNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ
• Poskytovat přípravné kurzy pro starší zaměstnance

• Vyvinout příležitosti pro starší zaměstnance k postupnému odchodu
do důchodu
• Nabídnout poradenství pro zaměstnance, kteří zvolili dřívější odchod
do důchodu, či byli propuštěni, k opětovnému pracovnímu uplatnění
• Poskytovat pomoc při hledání nové pracovní pozice či při nástupu do
nového školícího programu
• Pořádat společenské akce, které zaměstnancům v důchodu
pomohou zůstat v kontaktu s bývalými kolegy

• Umožnit zapojení do dobrovolnické práce
Zdroj:
http://www.retirementcourses.co.uk/pdf/Doing%20the%20right%20thing%20by%20employees%20white%20paper.pdf

NÁVRH PŘÍPRAVNÉHO KURZU
Obsahové zaměření:

- Psychologické aspekty odchodu do důchodu
- Finanční aspekty odchodu do důchodu
- Sociální aspekty změny stavu
- Uplatnění sociálních služeb, formy sociální pomoci
- Shrnutí, závěrečná diskuse

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY
• Jste psychicky připraven na odchod do
důchodu?
• Jaká je vaše představa denního režimu?
• Dotazník osobní připravenosti na
změnu.
• Čtyři kritické otázky.
• Výsledky výzkumů české populace na
téma příprava na stáří, odchod do
důchodu

FINANČNÍ ASPEKTY
• Nárok na starobní důchod
• Doplňkové penzijní připojištění
• Podmínky pro uplatnění nároku na předčasný
důchod
• Výhody a nevýhody uplatnění předčasného
důchodu
• Zdravotní znevýhodnění, posouzení stavu,
důchodová péče
• Hospodaření s finančními prostředky, rozpočet
v etapě odchodu do důchodu
• Aktuální kazuistiky

SOCIÁLNÍ ASPEKTY
• Proces přechodu do důchodu,adaptační mechanizmy jedinců
spojené s odchodem, časové fáze adaptace
• Odchod jako změna role, praktická strategie přizpůsobení se
změnám
• Řízení negativního stresu
• Pracovní identita, hodnota práce, vliv na spokojenost seniora
• Přenositelné dovednosti z práce do osobního, důchodového
života
• Zdravotní situace, stravovací návyky, volnočasové aktivity atd.
• Moje sociální síť, životní plány, řešení budoucnosti

UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Základní formy sociálních služeb
• Rozdělení sociálních služeb, aktuálně dle bydliště
• Základní druhy možné pomoci, denní stacionáře pro
opuštěné
• Odborné sociální poradenství na městských či
obecních úřadech
• Subjekty sociálních služeb a jejich realizovaná sociální
péče dle bydliště
• Konkrétní příklady realizované péče

STRATEGIE PŘÍPRAVY – DOBRÁ PRAXE
Finsko
- ve spolupráci mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem (vazba na age management)
- obvykle ve věku kolem 50 let
- zahrnuje finanční, pracovní a sociální oblast
(https://www.ttl.fi/)

Austrálie
• Dotazník připravenosti na odchod do důchodu
(http://rethinkretirement.com.au/questionnaire/)

STRATEGIE PŘÍPRAVY NA STÁŘÍ
DLE VZDĚLÁNÍ
Zdroj: Střední generace 2004;
Život ve stáří 2002,
http://www.demografie.info/?c
z_detail_clanku&artclID=714

• nejvyšší podíl osob praktikuje tzv. pasivní strategii přípravy na stáří
• aktivní strategií přípravy na stáří se bohužel vyznačuje jen nízký podíl respondentů
(ponejvíce s VŠ vzděláním)
• k ne příliš rozšířeným způsobům přípravy na stáří zatím patří další vzdělávání

VAŠE OTÁZKY….?

The aging of the population is a great
challenge not only for the society and
work organizations but also for us all as
individuals.
Stárnutí populace je velká příležitost
nejen pro společnost a zaměstnavatele,
ale také pro každého z nás.

Prof. Juhani Ilmarinen
http://www.juhaniilmarinen.com/
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