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Audit age managementu
Odborníci ze společnosti ABS WYDA v letošním roce úspěšně absolvovali kurz „Metodika a
vedení auditu age managementu“ realizovaný společnosti Age Management a získali
osvědčení Auditor age managementu. Tím rozšířili své kompetence v oblasti
personalistiky, v jejímž rámci připravují zájemce na profesi Personalista (62-007-N) dle
Národní soustavy kvalifikací a jako zástupci autorizované osoby jsou členové zkušební
komise při profesní zkoušce na tuto profesi.
Nyní naše společnost nabízí provedení auditu age managementu firmám.

Proč realizovat ve firmě audit age managementu?
V prvním týdnu listopadu byla zveřejněna výzva OPZ s číslem 03_17_079 a s názvem:
Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.

Vezmeme-li v úvahu definici age managementu „Řízení firmy s ohledem na věk a
schopnosti zaměstanců.“ a trendy v demografickém vývoji v ČR, potom je zřejmé, že firmy,
které age management zavedou rychleji, budou konkurenceschopnější.
K tomu Vám může pomoci získání dotace ve výše uvedeném projektu.
Vaše společnost je jako právnická osoba (registrovaná v ČR) oprávněná podat žádost a
získat dotaci ve výši minimálně 750 000 Kč (maximálně 5 mil. Kč).
Tyto peníze můžete využít na aktivity podporující zavádění age managementu do denního
života Vaší společnosti.
Jako příklad podporovaných aktivit lze uvést:
 vzdělávací aktivity v oblasti age managementu
 zpracování strategie a plánu age managementu ve Vaší společnosti
 tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age
management
 identifikace pracovního a profesního chování
 profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb auditem age managementu
Celkové znění výzvy naleznete na https://www.esfcr.cz/vyzva-079-opz.
Povinnou součástí žádosti v rámci výzvy 03_17_079 je audit age managementu. Pro tento
audit máme v naší společnosti dva certifikované pracovníky (tak jak uvádíme výše), kteří pro
Vaši společnost mohou audit zpracovat.
Pokud se rozhodnete podat projektovou žádost a využít naší nabídky zpracování auditu age
managementu, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:
 termín podání žádosti (do 29. 3. 2018)
 dobu zpracování auditu – zpracování trvá průměrně čtyři týdny
 audit je možno zahrnout do nákladů
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Jaké kroky musíte udělat?
V případě zájmu o provedení auditu age managementu rezervujte co nejrychleji naše
odborníky. Kapacita týmu na zpracování auditů je vzhledem k blížícímu se termínu podávání
projektových žádostí omezena.
Přihlášku zašlete vyplněním formuláře ZDE.
Po obdržení předběžné přihlášky se s vámi co nejrychleji spojíme a projednáme podmínky
zpracování auditu age managementu.
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