Projekt
Stárnutí obyvatelstva je fenoménem, se kterým se setkáváme ve všech vyspělých zemích a který zásadním způsobem
ovlivňuje všechny sféry fungování společnosti. Při pokračování současných demografických trendů je nastavení mnoha
společenských procesů dlouhodobě neudržitelné. Za 35 let
budou senioři tvořit až třetinu populace a podle predikcí Evropského parlamentu vzrostou výdaje na důchody, zdravotnictví a dlouhodobou péči o částku dvojnásobně přesahující
stávající roční výdaje na české školství. V souvislosti s tímto
procesem jsme svědky toho, co sociologové nazývají tzv. demografickou panikou. Jedná se o strach doprovázený obviňováním seniorů, kteří jsou představováni jako břemeno a riziko pro ekonomický vývoj, sociální a zdravotnický systém.
Rizikem ale není samotný proces stárnutí. Naopak, ten je
výzvou a přirozeným procesem. Nebezpečí spočívá v ignorování důsledků tohoto vývoje.

(

Cílem projektu (ne)stárneme! je
vyvolání celospolečenské diskuse nad
otázkou, jak se vyrovnat se stárnutím
populace a jak lze tento trend využít
i ve prospěch společnosti.

)

Jan Bubeník, zakladatel a řídící partner, Bubeník Partners

Cíle projektu
Cílem projektu (ne)stárneme! je vyvolání celospolečenské diskuse nad otázkou, jak se vyrovnat se stárnutím populace a jak
lze tento trend využít i ve prospěch společnosti. (ne)stárneme! je tvořen sérií veřejných seminářů a kulatých stolů s účastí
odborníků – demografů, sociologů, psychologů, mediálních expertů, podnikatelů, zástupců personálních agentur, lékařů, politiků, zaangažovaných neziskových organizací apod. Jednotlivé semináře jsou doplněny PR materiály v médiích, rozhovory,
textovými výstupy a formulováním doporučení.

Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom ; Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ;
Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka, Hospodářská komora ČR ; Veronika Račmanová, manažerka programu Diversity & Inclusion, Česká spořitelna ; Linda Sokačová, ředitelka, Alternativa 50+

Uskutečněné akce
V roce 2014 zorganizovala společnost KEYNOTE dvě setkání v rámci projektu (ne)stárneme! První z nich se uskutečnilo
13. května 2014 v Evropském domě. Tématem debaty bylo propojení seniorů a byznysu. Pozvaní speakeři a přítomné publikum se snažili najít odpověď na otázku, jak se české firmy vyrovnávají se stárnutím zaměstnanců a jak pružně umí reagovat
v oblasti motivace a využívání lidských zdrojů. Druhá část panelové diskuse se věnovala tomu, jak se české firmy vyrovnávají
se změnou v požadavcích stárnoucích zákazníků, a jestli vůbec umí tento potenciál využít.
Tématem druhého setkání, nad nímž převzala záštitu předsedkyně Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslava Němcová, bylo zaměstnávání generace 55+. Debata konaná na půdě Poslanecké sněmovny 11. listopadu 2014 svedla dohromady zástupce byznysu, neziskového sektoru, akademiky a poslance. Diskuse se konala na půdě
Poslanecké sněmovny, protože právě poslanci a senátoři jsou ti, kdo mají možnost utvářet legislativu ulehčující zaměstnávání
starších občanů.

(

Stárnutí populace: Ekonomická
hrozba, nebo nové
podnikatelské příležitosti?
Stárnutí populace: Jak
zaměstnat 55+?

)

Výsledky a doporučení
Z obou setkání vyplynula řada analytických hodnocení stávající situace, zkušeností a doporučení, jak se dál problematikou
demografických změn zabývat.
Pro hospodářský úspěch firem je nezbytné, aby jejich týmy byly různorodé, což platí i v případě věkové rozmanitosti. Zkušenosti a znalosti starší generace pracovníků by měly být využívány k výchově mladší, dravé, ale nezkušené generace kolegů.
Firmy otevřené různorodosti jsou nejenom finančně výkonnější, ale též inovativnější a jejich zaměstnanci se v nich cítí
lépe. Zatímco myšlení pracovníků HR oddělení se v poslední době daří měnit, je nezbytné pracovat na změně názorů koncových manažerů, kteří rozhodují o přijetí zaměstnance. V debatě se objevil klíčový termín „osvícený manažer“. Pokud manažer
přemýšlí o starších občanech v mantinelech negativních stereotypů, jsou pro něj schopnosti uchazečů z kategorie 55+ irelevantní. Je třeba změnit současnou metodiku posuzování práceschopnosti a výkonnosti člověka.
V otázce zaměstnávání starších občanů hraje zásadní roli vláda a motivace ze strany státu vůči jednotlivcům a firmám. V současné době nepracuje přibližně polovina lidí z věkové kategorie 50 až 64 let. Spadají mezi ně i občané v předčasném starobním
důchodu, kteří začali pobírat penzi, protože nebyli schopni si dlouhodobě najít práci. Jedná se přibližně o stejný počet lidí, kteří
jsou v současné době vedení jako nezaměstnaní. Zákonodárci mají přímý vliv na formování parametrů trhu práce a rodinnou
politiku, která je propojena se zaměstnáváním seniorů. Podobně mohou utvářet vzdělanostní politiku tak, aby se zatraktivnilo
studium technických profesí, jelikož jejich absolventům nabízí možnost stabilnějšího zaměstnání v případě, že jsou fyzicky

(

Je nezbytné vyvíjet další úsilí v poukazování na proces stárnutí populace
a dosáhnout tak toho, aby politická reprezentace reflektovala tuto
problematiku nejenom ve volebních programech, ale i v přijímání a zavádění
legislativy. Čím dříve tak udělá, tím menším problémům bude česká
společnost čelit v budoucnu.

)

Miroslava Němcová, předsedkyně mandátového a imunitního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

schopni zvládat manuální práci i ve vyšším věku. Legislativní
úpravou, která by měla největší dopad na zaměstnávání starších lidí, by bylo omezení daňové a odvodové zátěže pro malé
podnikatele a OSVČ. Nejenom, že by se potenciálně snížil
počet nezaměstnaných, jenž je v současnosti ze strany úřadů
práce uměle snižován předčasným odchodem do důchodu,
ale taktéž by se posílil sociální smír v regionech. Je nezbytné
vyvíjet další úsilí v poukazování na proces stárnutí populace
a dosáhnout tak toho, aby politická reprezentace reflektovala tuto problematiku nejenom ve volebních programech, ale
i v přijímání a zavádění legislativy. Čím dříve tak udělá, tím
menším problémům bude česká společnost čelit v budoucnu.

Potřebám starších občanů se bude muset přizpůsobit i nabídka zboží na trhu. Většina spotřebičů není v současnosti
optimalizovaná pro potřeby lidí se sníženou pohyblivostí.
Jelikož se poměr starších občanů vůči zbytku společnosti
bude v budoucnu zvětšovat, zaplnění tohoto segmentu trhu
bude velkou příležitostí pro podnikatele. V oblasti moderních technologií, jakými jsou například smartphony, napomáhá zjednodušení softwaru k budování důvěry seniorů vůči
novým technologiím.
K tomu, aby se změnil přístup společnosti k vnímání starších
občanů, je zapotřebí, aby i oni sami byli proaktivní a nestagnovali. Pomoci jim v tom může celoživotní vzdělávání, které
nejenom zvyšuje šanci na zaměstnání, ale rovněž napomáhá
v udržování mentální kapacity. Starší občané se také nemohou spoléhat na léty ověřené způsoby získávání práce. V situaci, kdy se na jedno pracovní místo hlásí desítky uchazečů,
nestačí zaslat jen životopis. Je zapotřebí být průbojný, ukázat potenciálnímu zaměstnavateli, že o zaměstnání skutečně stojíte a jste tím nejlepším uchazečem. Jedním z návrhů,

(

K tomu, aby se změnil přístup
společnosti k vnímání starších
občanů, je zapotřebí, aby
i oni sami byli proaktivní
a nestagnovali.

)

Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI; Tomáš Kolář, výkonný ředitel, Linet
které zazněly v rámci projektu (ne)stárneme!, bylo založení asociace, která bude rekrutovat zaměstnance seniory ve službách pro seniory.
Vyjma kroků, které lze aplikovat v krátkém nebo střednědobém horizontu, je zapotřebí se taktéž zaměřit na mediální obraz
seniorů. Ten v dlouhodobém výhledu formuje názory společnosti na starší občany. Nakolik je současné zobrazení seniorů
deformované a nakolik odpovídá realitě? Kolik prostoru se v médiích věnuje stárnutí populace a výzvám s ním souvisejícím?
Jak jsou senioři zastoupení na obrazovce, v redakčních radách nebo ve strukturách, které rozhodují o směrování médií? Jsou
v tomhle ohledu rozdíly mezi bulvárem a seriózními médii? Zobrazení seniorů v médiích bude tématem příštího setkání
v rámci projektu (ne)stárneme!

(

Projekt se snaží změnit vnímaní starších občanů ze strany společnosti nejenom
organizováním seminářů a odborných setkání, ale i přímým angažováním seniorů.

)

Účastníci
V panelových diskusích sdíleli svůj pohled:
Irena Bartoňová Pálková, víceprezidentka, Hospodářská komora ČR
Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI
Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom
Jan Bubeník, zakladatel a řídící partner, Bubenik Partners
Jaroslava Hasmanová Marhánková, vědecká pracovnice, Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Jana Hnyková, členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Husák, spoluzakladatel, BIG Launcher
Tomáš Kolář, výkonný ředitel, Linet
Daniel Kuneš, spoluzakladatel, BIG Launcher
Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie, VŠE
Miroslava Němcová, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor, ČEZ
Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion, Česká spořitelna
Linda Sokačová, ředitelka, Alternativa 50+
Zuzana Šánová, členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jaroslav Zavadil, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Organizátor

a mnoho dalších.

Autorem projektu (ne)stárneme je KEYNOTE. Společnost
KEYNOTE je uznávaná konzultační a produkční společnost,
která disponuje unikátním know-how zaměřeným zejména na
organizaci konferencí v oblasti politiky, mezinárodních vztahů, bezpečnosti, občanské společnosti, nových společenských
trendů a byznysu. S našimi partnery zajištujeme komplexní
řešení projektů od počátečního konceptu, přes důkladnou
přípravu až po úspěšné dokončení. Za klíčové považujeme
i vytváření a udržování trvalé komunity odborníků s cílem
prohlubovat všeobecné znalosti o diskutovaných tématech.

Občerstvení pro obě setkání v roce 2014 připravila Stará Garda – Senior klub AKCČR.

Pro bližší informace navštivte www.keynote.cz

