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A CédrusNet Kecskemét Program helyzete: 



(Kik vagyunk?) A CédrusNet Kecskemét az első innovatív és tenni akaró közösség és szervezet 
Kecskeméten,

(Mit csinálunk?) akik lázadnak az elöregedő társadalommal kapcsolatos sztereotípiák ellen, és új irányt 
mutatnak,

(Kiknek csinálják?) azoknak, akik versenyben szeretnének maradni.

(Hol csinálják?) Kecskeméten, mintát adva a Kárpát-medence magyar közösségeinek a társadalmi 
idősödés innovatív eszközeinek fejlesztésében,

(Miért teszik ezt?) mert az idősödés kérdése számunkra nem probléma, hanem feladat,

(Mikor teszik ezt?) mindaddig, amíg ez nincs elkésve.



Egy új életszakasz: sok kihívással

▪ Napjainkra teljes mértékben elavult a tanulás-munka-
nyugdíj életmodell.

▪ Ez az idősödés korszaka, ami alatt mi az 50-74 év 
közötti időszakot értjük.

▪ Mit kezdjünk a 20-25 év nyugdíjban eltöltött éveink 
alatt? 

▪ Erre egyelőre nincsenek társadalmi szintű válaszaink: 
nincs társadalmi idősödési program.

▪ Nincsenek egyéni szintű válaszok: második karrier 
elindítása, munkahelyi idősödési programok, helyi 
társadalmi innovációs kezdeményezések, rövidciklusú, 
megfizethető képzések az idősödők számára stb.



Az Aktív Idősödés Indexe (AAI), mint az aktív idősödés 
előmozdításának egy hatékony eszköze

Az AAI arra a helyzetre reflektál, amikor az emberek 
folytatják a munkaerőpiaci részvételüket , továbbá a 
nem fizetett munka területén kifejtett hasznos 
tevékenységüket (családtagokról való gondoskodás, 
önkéntes tevékenység) és egészséges, független, 
biztonságos életet élnek, ahogy idősödnek. 

Az országok teljesítményét 4 fő összetevőben méri az 
index: 
▪ Foglalkoztatottság 
▪ Társadalmi részvétel /aktivitás (beleértve: családi 

kapcsolatok), 
▪ Önálló, egészséges, és biztonságos életvitel 

feltételei és képessége 
▪ Az aktív idősödést támogató környezet és egyéni 

képességek

EU 28 között a 24. helyen álltunk 2020-ban (2018: 26.)



Második karrierre nyitott 50+ korosztály

▪ Szendvicsgeneráció problémája.

▪ A munkavállalói készségek jelentős mértékű 
gyengüléséről beszélhetünk.

▪ Nagyon rosszak a nyugdíjba vonulás feltételei.

▪ Most még az automatizáció, digitalizáció 
kedvezőtlen hatásait is ki kell védeni. 



Társadalmi piac megteremtése Kecskeméten

Kép: Fotolia

▪ Vállalati családtitkár szolgáltatás (Workplace concierge)
▪ Szaktudás átadása vállalati programok
▪ Duális képzésben az idősödő szakemberek bekapcsolása
▪ CédrusNet közönségtalálkozó a cégeknél az érintett célcsoportokkal, 

folyamatos előadások, tájékoztatók
▪ Helyi cégeknél (az idősödő munkavállalók körében) kutatási programok 

indítása, a kutatási eredményekre támaszkodva munkahelyi idősödést 
támogató programok, közös fejlesztések indítása

▪ Generációk közötti munkahelyi különbségek feltárása
▪ Cégen belüli szenior tudástár, készségtár szolgáltatások indítása
▪ A szeniorok az Ipar4.0-ban, rövidciklusú, megfizethető képzések 
▪ Szenior példaképek a városban, a munkahelyen
▪ Egyéni álláskeresés támogatása, idősödőknek életpálya tanácsadás 
▪ Vezetői érzékenyítő tréningek 
▪ Az 50+ korosztálynak önbecsülési injekció-kúra tanfolyam
▪ Intergenerációs digitális élményközpont létrehozása

Kimutatható az idősödő népesség növekedésének GDP hatásai. A kedvezőtlen hatások nagymértékben kivédhetők.



Összefüggés van az idősödő munkaerő és az 
életszínvonal között: 

Ha a kormányok és az üzleti világ nem kezd 
semmit az idősödő népességgel, akkor 

érezhetően csökkenni fog az életszínvonal: 

az OECD számítása szerint 10 százalékkal a 
következő 30 évben. 

A képek, ábrák forrása: OECD (2020): Promoting an Age-Inclusive Workforce: Living, Learning and Earning Longer, OECD Publishing, Paris

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/59752153-en.pdf?expires=1615808797&id=id&accname=guest&checksum=05F1D939B47D94156E9DD3FA910DC738


Átalakulnak a munkaerőpiaci elvárások:

Jaimovich, N., & Siu, H. E. (2012). The trend is the cycle: Job polarization and jobless recoveries (No.w18334). 

National Bureau of Economic Research.



Mi befolyásolja még a jelen munkaerőpiacát? 

Jaimovich, N., & Siu, H. E. (2012). The trend is the cycle: Job 

polarization and jobless recoveries (No.w18334). National Bureau of 

Economic Research.



Keressük a jó és provokatív kérdéseket

o Milyen előnyei vannak a többgenerációs 
munkahelynek?

o Miben jobb egy 60 éves agya a 20 évesnél?
o Hányan mennek nyugdíjba 5 éven belül a cégnél?
o Hasznos-e mindenki számára a digitális 

kompetencia?
o Miért nincs munkahelyi idősödési program?
o Miért nem támogatja senki a karrierváltó 50 

pluszosokat?
o Miért nincsenek cégeket, HR-seket érzékenyítő 

program?
o Milyen új készségek, kompetenciák fejlesztése 

elengedhetetlen az 50 pluszosoknál?
o Elsajátítható-e a digitális kompetencia az iskolán 

kívül?



Miben jobbak az idősödők a fiataloknál a 
munkaerőpiacon: 

▪ Sokkal lojálisabbak

▪ Élet-tapasztalat

▪ Konstruktivitás

▪ Összefüggések megtalálása, távoli területek 

összekapcsolása

▪ Kreativitás

▪ Döntéshozatal

▪ Komplexitásban való gondolkodás

▪ Tolerancia

▪ Tűrőképesség (persze a betegséget leszámítva)

▪ Hosszabb távon kiegyensúlyozott teljesítményt 

nyújtanak

▪ Jobb teljesítmény számtanban, szókincsben

▪ Bölcsesség

▪ Erős a társadalmi tőkéjük

▪ Lassabb életmód

▪ A fiataloknak átadható szervezeti tudással 

rendelkeznek 

▪ Nagyobb gyakorlati tudás, jó emlékezet

▪ Precízebb, függetlenebb munkavégzés

▪ Mélyebb tudással rendelkeznek 

▪ Protokollban verhetetlenek

▪ Jobb ítélőképesség

▪ Nagyobb felelősségérzet



Kecskeméti idősödésügyi program elemei

Gondoskodó 
szolgálat

HírösNagyik

CédrusKörök, 
korbarát 

közösségek

Rózsakert

Közösségi 
kávézó

Időslátogatók

Olvasószalon

HR miniLAB

Második karrier 
előadássorozat

„Halló itt vagyok!”

Majd a papa 
megmutatja!

Hírös Cédrus 
Egyesület

Szenior Akadémia

CÉKLA hírlevél

Kézai Simon 
Program



A Második karrier programunk elemei:

50+ énmárka 
építés

Többgenerációs 
munkahely

Vállalati 
kormenedzser

50+ karrier 
esettanulmányok

HR miniLAB

Kecskemét 50+ „tanulási 
ökoszisztéma”Korbarát 

munkahely 
minősítés

Munkahelyi 
családtitkárSzeniorok az Ipar 4.0-ban

Szenior AkadémiaDigitális élményközpont

Szenior pályaválasztási 
tanácsadó 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztés

Informális tanulást 
segítő közösségi 

kávézó 



Az idősödésügyi program új hangsúlyai

Kecskemét vezető szerepet 

töltsön be Magyarországon 

és a Kárpát-medencében a

társadalmi idősödés 

eszközrendszerének 

fejlesztésében 

▪ A demográfiai változás lehetőségeket is nyújt:
o ezüstgazdaság erősítése,
o robotika, MI az önálló élet támogatásában,
o okosotthon megoldások,
o szenior réteget célzó start-upok,
o új IKT termékek és szolgáltatások megjelenése,
o LivingLab. 

▪ Új hangsúlyok: 
o intergenerációs megközelítés, 
o a társadalmi innováció fókuszba helyezése, 
o a társadalmi idősödés eszközrendszerének 

fejlesztése önkormányzati-piaci-civil kooperációval,
o második karrier támogatása a digitalizáció 

elvárásainak megfelelően, 
o társadalomkutatás és hatásvizsgálatok 

módszereinek használata helyi szinten. 

▪ Közös gondolkodás, inspiráció, társadalmi innováció, 
intergenerációs együttműködés szükséges.


