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Age in TandemCíle
Proč potřebujeme větší zastoupení starších pracovníků v
pracovním procesu?

yy Jsou důležitým faktorem, který přispívá k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.
yy Protože ageismus je hlavním faktorem vyloučení starších pracovníků na trhu práce a je
důležité zamezit diskriminaci v zaměstnání na základě věku.
yy Investice by se měly provádět v rámci iniciativ celoživotního vzdělávání, přizpůsobených trhu práce.
Hlavním cílem projektu AGE IN TANDEM je zapojení nadnárodního partnerství, které
přizpůsobí a přenese osvědčené postupy a metody realizované projektem TALENTAGED pro překonání všech překážek a naplnění těchto potřeb.

Jak toho dosáhnout ?
Pro dosažení těchto cílů bude společenství partnerů analyzovat situaci zaměstnanosti a opětovného profesního začleňování pracovníků
50+ pomocí lokálních pracovních týmů složených z trenérů a kariérních poradců a testováním metodologie se zapojenými firmami.
Každý partner má za úkol adaptovat metodologii ve své zemi (Česká
republika, Slovinsko, Chorvatsko, Německo a Portugalsko) a zaměřit se
na lokální cílovou skupinu, která potřebuje výrazněji pomoci (pracovníci
50+ zasažení krizí). K dosažení těchto cílů budou jednotliví partneři upravovat metodologii na základě výsledků lokální analýzy potřeb a budou vzájemně
čerpat zkušenosti v oblasti kvalitního stárnutí, zaměstnávání pracovníků 50+ a celoživotního vzdělávání.

Projekt AGE IN TANDEM staví na :
yy situační analýze zaměřené na existující lokální profesní, tréninkové a poradenské
služby pro pracovníky 50+ (pomocí interview, dotazníků a společných sezení),
yy lokální situaci zaměstnatelnosti pracovníků 50+

Hlavním cílem projektu AGE IN TANDEM a metodologie TALENTAGED je
zlepšování klíčových kompetencí pracovníků 50+ a podpora jejich zaměstnatelnosti / flexibility na trhu práce pomocí podněcování k návratu do/změně profese
a podpora procesu volby. Pracovní síla stárne a rozvoj/podněcování kompetencí je
závažnou a aktuální otázkou ve všech evropských zemích, kterou je potřeba řešit
co nejdříve nejen pro snížení budoucích výdajů na důchody. AGE IN TANDEM si
dále stanovuje tyto cíle :

Sdílet inovativní řešení napříč Evropou v oblasti vzdělávání a poradenství, s
cílem napomoci seniorům udržet si zaměstnání či podpořit jejich zaměstnanost.
Zvýšit povědomí o nutnosti celoživotního vzdělávání pomocí odborných vzdělávacích a poradenských center, obzvláště jde-li o vzdělávání seniorů.
Zmenšit propast mezi odborně vzdělávacími poradenskými centry a trhem práce pomocí vzájemné spolupráce ku prospěchu seniorů.
Podporovat odborně vzdělávací a poradenská centra v rovném přístupu ke klientům, zejména s ohledem na pracující ženy v seniorském věku a ty, které jsou
dlouhodobě nezaměstnané.
Podporovat zvyšování a uznání klíčových a průřezových kompetencí zejména
s ohledem na získané neformální vzdělání a znalosti pomocí ohodnocení certifikáty.
Pomoci těmto procesům prostřednictvím snížení digitální propasti poskytováním školení a vytvořením digitálních nástrojů pro zpřístupnění využívání
digitálních služeb.

