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Partneři soutěže

Vyhlašovatel soutěže:

Pakt zaměstnanosti 
Královéhradeckého kraje

Hejtman Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martin Červíček poskytl záštitu

Iniciátor ocenění MPSV projekt Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň



Důvody pro zaměstnávání osob 55+ a vyhlášení soutěže

Předsudky k 
zaměstnávání 

starších 
pracovníků

Potenciál 
starších 

pracovníků

Mezigenerační 
dialog, 

spolupráce, 
mentoring

Loajalita, 
stabilita, 

vyrovnanost

Pečlivost, 
orientace na 

výsledek

Efektivita a 
organizační 
schopnosti

Rozvětvené 
profesní sítě

Komunikační 
dovednosti 

Sebejistota, 
zkušenosti



• Královéhradecký kraj patří k nejstarším krajům v Česku

• nejnižší podíl obyvatel ve věku 15-64 let = 61,9 %

• nejvyšší podíl v ČR věkové kategorie 65+ let = 22,4 %

• index stáří = 142,2

• průměrný věk KHK = 43,6 (průměr ČR 42,7)

Důvody pro zaměstnávání osob 55+ a vyhlášení soutěže



Cíl ocenění „Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+“

OHODNOCENÍ

• ocenit zaměstnavatele 
pracující s principy Age 

managmentu a 
zaměstnávají osoby 55+

MOTIVACE

•motivovat další 
zaměstnavatele k 

principům Age 
managmentu a 

zaměstnávání osob 
55+

OSVĚTA

•ukázat příklady dobré 
praxe a šířit informace 

o problematice 
zaměstnávání starších 

osob, odstraňování 
bariér/předsudků



Využíváte potenciál 
osob s pracovními a 

životními 
zkušenostmi

Řešíte ve své 
organizaci oblast 

podpory stárnoucích 
zaměstnanců

Přizpůsobujete 
pracovní podmínky 

Vašim 
zaměstnancům dle 

věku

Pro koho je ocenění určeno



Pro koho je ocenění určeno

ZAMĚSTNAVATELÉ
Historie společnosti je nejméně 1 rok

Sídlo společnosti nebo její pobočky je na území Královéhradeckého kraje

podnikatelské 
subjekty

veřejná a 
státní správa

neziskové 
organizace



Kategorie ocenění

Malé a střední 
společnosti

0 – 249 zaměstnanců

Velké 
společnosti

250+ zaměstnanců



Přihlášení a termíny

• vyplnění online přihlášky

• podmínky ocenění k dispozici na webu      
Zaměstnaný region

• termín přihlašování 1. dubna – 31. května 2022

• hodnocení červen – srpen 2022

• vyhlášení výsledků slavnostní vyhlášení  září 2022

https://www.survio.com/survey/d/P5I2M9S8Q6F1I3V6X?preview=1
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/oceneni-55


Přínosy pro oceněné společnosti

konkurenční 
výhoda

zvýšení 
prestiže, 
image

zlepšení 
pracovních 
vztahů



Přínosy pro oceněné společnosti

Ocenění

… diplom, umělecký předmět

Mediální prostor

… TV V1, Deník, Mafra, Český 
rozhlas, U nás v kraji

Hodnotné dary 

… zážitkové poukázky, poukaz na 
služby



Mediální partneři:

MAFRA



Systém hodnocení

Hodnotící 
komise

Bodové 
hodnocení

Doplnění 
informací 

Vyhodnocení 



Kontaktní osoba 
Centrum investic, rozvoje a inovací:

Mgr. Jana Hanušová
hanusova@cirihk.cz

Tel: 775 553 929

Kontaktní osoba 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje:

Bc. Klára Stannerová
klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz 

Tel: 722 954 667

https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/oceneni-55

https://www.kr-kralovehradecky.cz/zamestnanost 

Děkuji za pozornost

„S věkem jedny věci ustupujou do pozadí a jiné vystupujou do popředí. Jádro je v tom synchronu, ten je 
těžkej. Někdy vyžaduje, aby jeden brzdil, když ten druhý nemůže přidat. “ (Jan Werich)

mailto:bartosova@cirihk.cz
mailto:klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/oceneni-55
http://www.socialnipodnikanihk.cz 

