Vážená kolegyně, vážený kolego,
zveme Vás srdečně na seminář, který probíhá v rámci projektu Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny
důchodového systému“ a o nějž jste projevili předběžně zájem. Projekt je podpořen Evropským
sociálním fondem v rámci OPLZZ.
Seminář se koná

4. 12. 2014 v konferenční místnosti
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v budově na Žižkově
Program:
1. Představení projektu (Zlata Houšková, SKIP)
2. Perspektivy a trendy oboru knihovnictví (PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu
Národní knihovny NK ČR)
3. Knihovnické profese a typové pozice v Národní soustavě povolání (Zlata Houšková,
předsedkyně Sektorové rady pro kulturu)
4. Uplatnění Age Managementu u českých zaměstnavatelů (Mgr. Michaela Kostelníková, Age
management, o. s. Brno)
5. Společný workshop „Prodlužování věku odchodu do důchodu – problémy a potenciální řešení“,
závěr semináře
Seminář je pro účastníky bezplatný.
Důležité organizační pokyny:

Místo konání: Konferenční místnost v budově MUP na Žižkově je v půdních prostorách
(výtahem do 4. patra a zbytek pěšky), Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3
Doba konání: 9.00 – 15.00 hod.
Prezence:
od 8.45 hod.
Spojení:
k budově MUP se dostanete:
 Z Autobusového nádraží Florenc: bus č. 133, 175, 207 do zastávky Tachovské
náměstí a odtud cca 5 minut pěšky.
 Z Hlavního nádraží tramvají č. 26 na zastávku Olšanské náměstí a odtud busem č.
175 do zastávky Tachovské náměstí NEBO metrem C na Florenc a odtud busem č.
133, 175, 207 do zastávky Tachovské náměstí a odtud cca 5 minut pěšky.
Stravování: společný oběd i občerstvení během semináře jsou zajištěny
Každému účastníkovi bude v případě zájmu uhrazeno jízdné z místa bydliště na seminář a
zpět (přímá podpora) na základě platných jízdenek hromadnou dopravou (autobus, vlak 2. třídy).
Jízdenky proto uchovejte!
Pokud máte jakékoliv dotazy k semináři, neváhejte se obrátit na Zlatu Houškovou, tel. 773-461-554,
e-mail: zlata.houskova@gmail.com
Na shledanou se s Vámi těší za pořadatele
Zlata Houšková

