
Konferenca je del akvnos projekta Celovita podpora podjetjem za akvno staranje delovne sile (ASI), katerega namen je opolnomoči 
delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbudi krepitev kompetenc in delovne akvnos starejših zaposlenih, s tem pa 
prispeva k izboljšanju položaja starejših na trgu dela. Prav tako je konferenca tudi del akvnos projekta Pridobivanje splošnih in poklicnih 
kompetenc ter projekta Dejavnos informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Konferenco sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Konferenco sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prihod udeležencev – registracija z jutranjo kavico

Slovenija – kam gremo?

Uvodne misli gosteljev

Voditelj sije skozi svoje zaposlene
Iz pre-moči v po-moč

Kaj je voditeljstvo? Kaj je vodenje, upravljanje? Ko govorimo o voditeljstvu, govorimo Kaj je voditeljstvo? Kaj je vodenje, upravljanje? Ko govorimo o voditeljstvu, govorimo 
o voditeljih in njihovih sledilcih, kjer so v ospredju ljudje, zaposleni in njihov razvoj. 
Zaveda se moramo, da ima voditeljstvo izredno pomembno vlogo pri uspešnos 
posamezne organizacije.
Na dogodku se bomo osredotočili na to, kako ustvari delovno okolje zaposlenim in Na dogodku se bomo osredotočili na to, kako ustvari delovno okolje zaposlenim in 
tudi predvsem starejšim zaposlenim, da bodo delovali iz svojih najvišjih potencialov. 
Stopimo iz pre-moči v po-moč. Izpostavili bomo različne koncepte voditeljstva in s 
tem pridobili uvide, kako posta boljši voditelji - voditelji prihodnos.

Odmor

Vodenje z vrednotami

Vrednote kot najbolj pomembno prvino organizacijske kulture v mnogih Vrednote kot najbolj pomembno prvino organizacijske kulture v mnogih 
organizacijah izberejo, potem pa ostanejo samo črke na papirju. V dolgoročno 
uspešnih in stabilnih okoljih se zavedajo, da so ravno vrednote usmeritev za vedenje 
in ravnanje zaposlenih, zato poskrbijo za udejanjanje svojih skrbno izbranih ključnih 
vrednot. Nosilci tega procesa so lahko samo vodje. Organizacijske vrednote se v 
delovnem okolju srečajo z osebnimi vrednotami zaposlenih, ki se v odrasli dobi in 
tekom staranja spreminjajo in kristalizirajo. Če vodje razumejo in upoštevajo 
generacijske razlike v dojemanju vrednot, lahko znatno povečajo zavzetost starejših 
zaposlenih. Starejši zaposleni iščejo predvsem smisel in vključenost. Preobrazba 
podjetja s pomočjo izbranih ključnih vrednot zahteva čas in pozornost vodij. 
Vrednote same so »očem nevidne«, pristopi za udejanjanje vrednot pa so prakčni 
in konkretni.

Age Management – Norwegian Experiences - Ohranjanje kompetenc zrelega kadra 
– Primer Siemens

Podjetja se danes soočajo z različnimi izzivi na področju upravljanja starejših 
zaposlenih. Predstavili vam bomo učinkovite elemente, ki jih strokovnjaki 
Podjetja se danes soočajo z različnimi izzivi na področju upravljanja starejših 
zaposlenih. Predstavili vam bomo učinkovite elemente, ki jih strokovnjaki 
priporočajo za uspešno upravljanje starejših zaposlenih, temelječe tako na praksah, 
kot raziskavah. Center za poliko starejših Norveške (CSP) je razvil priporočila, kako 
oblikova dobro poliko upravljanja starejših zaposlenih. V prvi vrs gre predvsem 
za proces ozaveščanja in pridobivanja novih znanj, kompetenc, ki vodijo v pozivne 
spremembe v medsebojnih odnosih, kulturi podjetja in samem delovanju 
organizacije. Tako nastane temelj , na katerem lahko gradimo uspešne prakse.
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Naj spregovori praksa… 

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v skupini Petrol

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sistemačno ukvarjanje s starejšimi Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sistemačno ukvarjanje s starejšimi 
je eden pomembnih izzivov vsakega podjetja, uspešnost soočanja z izzivom pa je 
predvsem povezana s podporo najvišjega vodstva. V Petrolu na podlagi Strategije 
ravnanja s človeškimi viri izvajamo ukrepe za spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja in vključenost starejših sodelavcev. Kot zelo učinkovit pristop se je 
izkazal projekt Mentorstvo v Petrolu, ki ga izvajamo zadnji dve le. Poleg 
tradicionalnih pristopov pa se poslužujemo tudi bolj inovavnih pristopov, kot 
primer bosta predstavljena Odpr prostor – prostor in program, ki spodbujata 
celosten razvoj posameznika in sodelovanje – ter Sprejmi izziv – povezovanje preko 
športnih akvnos. 

Skrb za starejše zaposlene v TPV d.o.o.

Primer dobre prakse sodelovanja CIK Trebnje in podjetja TPV d.o.o. pri izobraževanju 
starejših zaposlenih in pomen njihovega usposabljanja pri ohranjanju vitalnos ter 
vpetos v razvoj podjetja.

Podjetje na po podjetnos

Podjetje Adria Dom spodbuja pri svojih zaposlenih razvoj kompetenc ustvarjalnega 

Podjetje na po podjetnos

Podjetje Adria Dom spodbuja pri svojih zaposlenih razvoj kompetenc ustvarjalnega 
razmišljanja ter podjetnos in samoiniciavnos, ki prispevajo k dolgoročni ras 
podjetja, ustvarjanju novih delovnih mest in realizaciji ciljev podjetja. Prizadevajo si 
za medgeneracijsko sodelovanje med zaposlenimi, kjer združujejo izkušnje, prenos 
medsebojnih znanj  in povezovanje pri razvoju in proizvodnji novih izdelkov.

Vrednote naj vam bodo kažipot

Zaključki -  Kaj bomo odnesli s seboj?Zaključki -  Kaj bomo odnesli s seboj?
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Moderator Matjaž Ahac                                                                                                                Simultano tolmačenje bo zagotovljeno.


