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Age in TandemCilji
Zakaj potrebujemo večjo udeležbo starejših na trgu dela ?
yy So pomemben dejavnik, ki prispeva k trajnostni in vključujoči rasti.
yy Pomembno je, da se borimo proti starostni diskriminaciji pri zaposlovanju, saj igra le-ta pomembno vlogo pri izključitvi starejših iz trga dela.
yy Naložbe naj bodo usmerjene v spodbujanje vseživljenjskega učenja, prilagojenega potrebam
trga dela.
Tem potrebam in izzivom sledimo v mednarodnem partnerstvu projekta AGE IN TANDEM,
katerega glavni cilj je prilagoditi in prenesti dobro prakso osebnega in poklicnega razvoja kariere
starejših, razvito v projektu TALENTAGED.

Kako bomo dosegli večjo udeležbo starejših na trgu
dela ?
Z analiziranjem deleža starejših, ki so še zaposleni in možnostmi ponovne zaposlitve starajoče se delovne sile. Vzpostavili bomo lokalne delovne
skupine, ki bodo vključevale predstavnike s področja usposabljanja/svetovanja/vodenja, za preverjanje in izvedbo procesa modela. Starejši bodo
aktivno sodelovali z različnimi podjetji, ki so pripravljena preizkusiti metodologijo osebnega in poklicnega razvoja kariere posameznikov.
Razvito metodologijo smo prilagodili svoji državi (Češka, Slovenija, Hrvaška, Nemčija in Portugalska) s poudarkom na končnih lokalnih upravičencih, katerim so ukrepi namenjeni (izkušene starejše osebe, ki jih je prizadela kriza). Glede na rezultate analiz in upoštevajoč izkušnje lokalnih delovnih
skupin na področju kakovostnega staranja, zaposlovanja starejših izkušenih oseb
in vseživljenjskega učenja, lahko posamezni partner uporabi le določene dele razvite
metodologije.

Projekt AGE IN TANDEM je osnovan na :
yy analizi stanja, osredotočeni na obstoječe lokalne sisteme strokovnega usposabljanja, svetovanja in
vodenja starejših (skozi intervjuje, analize in fokusne skupine),
yy lokalnih razmerah povezanih z zaposljivostjo starejših izkušenih oseb.

Cilji AGE IN TANDEM in TALENTAGED metodologije so izboljšanje ključnih
kompetenc starejših in podpora njihovi zaposljivosti/mobilnosti na trgu dela, s
spodbujanjem ponovnega vstopa/spremembe poklicne poti in podpore pri postopku zaposlovanja. Staranje zaposlenih in razvoj/krepitev kompetenc so aktualna težava v vseh evropskih državah, s katero se je potrebno kar najhitreje spopasti,
tudi zaradi zmanjševanja socialnih izdatkov za pokojnine. AGE IN TANDEM ima
naslednje specifične cilje :

Izboljšati izmenjavo inovativnih rešitev glede poklicnega usposabljanja in svetovanja po vsej Evropi, z namenom pomagati starejšim ohranjati njihova delovna
mesta in/ali spodbujati njihovo zaposljivost.
Povečati ozaveščenost o pomenu krepitve vseživljenjskega učenja in svetovalne
podpore/orodij, uporabljenih pri poklicnem usposabljanju in v kariernih centrih
oz. ustanovah, zlasti tistih, naslovljenih na starejše osebe.
Zmanjšati razkorak med poklicnim usposabljanjem, kariernimi svetovalnimi
centri in trgom delovne sile (tako javni, kot zasebni, zlasti malih in srednjih podjetij) na način, da spodbujajo medsebojno sodelovanje in dojemajo starejše kot
prednost.
Promovirati načelo enakosti spolov v poklicnem usposabljanju in v strategijah/aktivnostih vodenja kariere, z upoštevanjem posebnih potreb žensk, zlasti
starejših in/ali tistih, ki so že nekaj časa izključene iz trga dela.
Spodbujati krepitev in prepoznavanje ključnih in prenosljivih kompetenc, s
posebnim poudarkom na tistih, ki so bile pridobljene skozi neformalno in priložnostno učenje, prav tako pa tudi z ocenjevanjem in potrjevanjem le-teh.
Pomagati tovrstnim procesom z zmanjšanjem razkoraka v digitalni pismenosti, z zagotavljanjem usposabljanj in ustvarjanjem digitalnih medijskih orodij za večjo ozaveščenost uporabe digitalnih medijskih storitev.

