Křesťan a práce, z.s. Česká republika
EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter,
Německo
pod záštitou a s podporou Evropské komise
Vás srdečně zve na společný
SEMINÁŘ

8. září - 10. září 2017 na Velehradě
na téma

Digitální svět práce, průmysl 4.0

Letošní mezinárodní seminář KAP o digitální ekonomice se bude zabývat
aktuální problematikou - novou průmyslovou revolucí. Očekávané
převratné změny v ekonomické, sociální a etické oblasti zasáhnou do
života každého člena naší společnosti. Vedle velkých technických
předností se nezbytně projeví také těžkosti pro pracující v sociální
rovině. Nová technika má nahradit člověka, některé profese zaniknou,
nové budou vznikat podle potřeb, dojde i ke změnám ve vzdělávání. Je
třeba být na tyto složité procesy včas připraven. Hodnotné referáty,
otevřená diskuse a vysoký multiplikační účinek – charakteristické rysy
našich velehradských setkání – přispějí ke správné orientaci při hledání
netradičních optimálních východisek na základě principů sociálního
učení církve.

Za organizátory:
Dr. Bedřich Vymětalík, Doc. Ing. Lidmila Němcová,
Ing. Jiří Konečný, Bc. Marie Čapková

Předběžný program
8. 9. 2017 pátek
od 13.30 hod. registrace
15.30 zahájení (pozdravy EZA, KDU-ČSL a dalších organizací)
16.00 Thomas Wallimann-Sasaki (Institut fur Sozialethik, Švýcarsko):
Čtyři generace průmyslových revolucí a sociální učení Církve. Perspektivy pro dnešní
svět (Vier Generationen der industriellen Revolution und die Christliche Soziallehre.
Perspektiven für die Arbeitswelt heute)
17.00 Rainer Rissmayer + další přednášející (koordinátor projektů EZA, Německo):
Spirituální dimenze digitální éry a postavení pracujících
18.00 Roswitha Gottbehut (bývalá generální tajemnice EZA, Německo): Aspekty
nové průmyslové revoluce - německé přístupy
Bilbil Kasmi (prezident of SAUATT, Albánie): Rozvoj digitalizace v Albánii
19.00 večeře
20.00 Lenka Lajsková (Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského,
ČR): J.A. Komenský a jeho vliv na vzdělanost, krátký film
sobota 9.9. 2017
7.15 mše sv. v bazilice
9.00 Rastislav Lukovič (Etické fórum, ČR): Nové technologické trendy v ČR a jejich
dopady v ekonomice
10.00 Lubomír Mlčoch (Univerzita Karlova Praha, ČR): Etika techniky a ekonomie
11.00 Józef Mozolewski (Solidarność, EZA, Polsko): Vzdělávání pro budoucnost
12.00 oběd
15.00 Panel: Jana Jochová (Aliance pro rodinu) Rodina v digitální éře
Zlata Maděričová: Nehmotné kulturní dědictví národa
Vzdělávání na gymnaziu Stojanov (přednášející v jednání)
Smart cities - chytrá města (přednášející v jednání)
16.00 Diskuse v kroužcích: (Petr Koutný, Filip Chvátal, KAP ČR; Daniel Markovič,
NKOS Slovensko)
17.30 prezentace a komparace výsledků jednotlivých skupin
19.00 večeře
společenský večer
neděle 10.9. 2017
7.15 mše sv. na Stojanově
8.30 Ota Hampl-E-government – digitalizace veřejné správy a rodina
9.30 Ľubica Černá (předsedkyně NKOS, Slovensko): Digitální ekonomika na
Slovensku
10.30 Lidmila Němcová (KAP, Prognostický klub ČMA, ČR): Od snění k realitě
11.30 závěrečná diskuse, deklarace, zhodnocení semináře
12.00 oběd

Organizační informace
Přihlášky :
do 7. července 2017
na adresu : pozor nově
Marie Čapková, Adamov 181, 373 71 České Budějovice,
mobil: +420 776 335 859 email: marie.capko@seznam.cz
místo konání: Stojanovo gymnázium, 687 06 Velehrad
Náklady: vložné členové KAP a odborových organizací 300 Kč,
ostatní hosté 3 980 Kč za celý seminář.
Cestovní výlohy : hradí účastníci, pro zahraniční účastníky platí zvláštní režim
Simultánní tlumočení: v češtině, němčině, angličtině
Prosíme všechny zájemce, aby vyplnili vloženou přihlášku a vrátili nám ji do
stanoveného termínu. V případě, že byste se přihlásili a z jakéhokoliv důvodu se
potom nemohli semináře zúčastnit, prosíme, abyste nám to včas oznámili.

