V Praze 30. prosince 2015

Tisková zpráva: Náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí
Zuzana Jentschke Stöcklová se stala ambasadorkou Proti ageismu
Náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních
věcí Zuzana Jentschke Stöcklová se stala členkou Sítě ambasadorů a ambasadorek
Proti ageismu obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+.
Zapojení Zuzany Jentschke Stöcklové přitom nezůstává jen u verbální podpory boje proti
znevýhodnění starších lidí například na trhu práce. „V životě existující situace, kdy se musíme
okamžitě postarat o své nejbližší, například při vážné nemoci či úrazu. Ministerstvo práce a
sociálních věcí chce možnosti těch, kteří pečující o své blízké, výrazně zlepšit a od příštího
roku zavést tzv. volno na péči. Chceme zajistit, aby pečující lidé, mezi které patří hlavně ženy
nad padesát let, nezůstali bez příjmů a nepřišli o své zaměstnání," představuje náměstkyně
konkrétní kroky, které ve své pozici prosazuje.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je přitom v Síti ambasadorek a ambasadorů Proti ageismu
zastoupeno hned třemi ambasadorkami – vedle Jentschke Stöcklové také ministryní
Michaelou Marksovou a další náměstkyní Janou Hanzlíkovou. „Považujeme za velmi důležité,
že se do naší sítě ambasadorů a ambasadorek připojují i takto vysoce postavení lidé. Téma
ageismu a diskriminace na základě věku je v České republice velký problém,“ říká socioložka
organizace Alternativa 50+ Kateřina Kňapová.
V roce 2015 se aktivity sítě Proti ageismu zaměřily na téma ageismu v médiích. „Naším
hlavním cílem v letošním roce bylo podívat se na to, jak média píšou a hovoří o starších
lidech. Z našich výzkumů vyplynulo, že česká média zobrazují stárnutí a stáří stále poměrně
stereotypním způsobem. Často je reprezentováno jako hrozba nebo jev, která je třeba odvrátit
nebo aspoň zpomalit,“ dodává Kateřina Kňapová.
Alternativa 50+
Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého
železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve
společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k
nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.
Více informací o Síti ambasadorů a ambasadorek
http://protiageismu.alternativaplus.cz.
Profil Zuzany Jentschke Stöcklové na stránkách Sítě ambasadorů a ambasadorek proti
ageismu:
Projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností. Odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné
užití informací tam obsažených.

http://protiageismu.alternativaplus.cz/osobnosti/zuzana-jentschke-stocklova/
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