31.10.2014 v Praze

„Age management v praxi: české a
zahraniční zkušenosti a nástroje proti
věkové diskriminaci“
Tisková zpráva k pořádání mezinárodní konference
Age management v praxi:
české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci
V pátek 7. listopadu 2014 se v Praze 1 v prostorách Era svět, Jungmannovo náměstí 767, koná od 9 do
17 hodin mezinárodní konference zaměřená na age management, neboli řízení pracovních týmů z
hlediska věku, a na problém věkové diskriminace. Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a
sociálních věcí ČR Mgr. Michaela Marksová, která na konferenci vystoupí.
Mezinárodní konference se zúčastní zahraniční partneři z Rakouska, Francie a Velké Británie, kteří
představí situaci v dané zemi a nastíní tak možnosti a nástroje využitelné pro Českou republiku.
Pozvání na konferenci přijala i zástupkyně francouzského veřejného ochránce práv Maryvonne
Lyazid, která se bude věnovat tématu diskriminace. Kromě zahraničních partnerů na konferenci
promluví i náměstkyně MPSV ČR Jana Hanzlíková, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství z
Úřadu práce ČR Gabriela Vlčková, dále pak zástupci zaměstnavatelů, jako např. Pavel Puff ze
Skupiny ČEZ či Andrea Bednářová a Eliška Mertová jakožto zástupkyně malých firem.
V odpolední části mají účastníci a účastnice konference unikátní možnost zúčastnit se dvou
workshopů. První je zaměřený na téma diskriminace a povede jej Petr Polák z Kanceláře veřejné
ochránkyně práv a druhý je zaměřený na téma age managementu vedený Jitkou Schmiedovou z České
spořitelny. Návštěvníci a návštěvnice se tak mohou přímo zapojit do debaty s odborníky, vznášet své
dotazy a diskutovat konkrétní příklady, možnosti a nástroje týkající se managementu věku a
diskriminace.

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.
V roce 2013 jsme se stali členy Platformy pro lidská práva, která prosadila zřízení Ministerstva pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ve stejném roce jsme byli přijati do české koalice Social
Watch. V roce 2014 jsme vstoupili do evropské platformy AGE, která sdružuje více než 170
organizací, které se věnují problematice lidí 50+. V témže roce jsme založili odbornou Platformu proti
vícenásobné diskriminaci a Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.alternativaplus.cz
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