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Naše společnost stárne

máme méně dětí 
podpora porodnosti 

žijeme déle 
politika pro seniory 

ubývá občanů?
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Podpora porodnosti
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podpora více dětí 
porodné, pastelkovné,… 

sladit rodinný a pracovní život 

jesle, minijesle, dětské skupiny, školky,… 

flexibilita pracovně právních vztahy 

naděje a víra v budoucnost



Senior ve společnosti

pracovník 

zákazník 

volič 

člen rodiny 

příjemce služeb
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Politika pro seniory

uplatnění ve společnosti 
flexibilita pracovně právních vztahů 

důstojné příjmy 
důchody, spoření 

soběstačnost 

služby
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Dokumenty politiky pro 
seniory

2012 Evropský roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity 

European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing 

Strategic Implementation Plan of the European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 
2008 až 2012 

Národní akční plán pro pozitivní stárnutí pro období 
let 2013 až 2017
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Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2008 až 2012  
(Kvalita života ve stáří)

Úvod 

Základní principy 

Strategické priority 

Aktivní stárnutí 

Prostředí a komunita vstřícná ke stáří 

Zdraví a zdravé stárnutí 

Rodina a péče 

Participace a lidská práva 

Implementace a spolupráce
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Národní akční plán podporující pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017

Obsah: 

Preambule 

Úvodní část 

Zajištění a ochrana lidských práv starších osob 

Celoživotní učení 

Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve 
vazbě na systém důchodového pojištění 

Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 

Kvalitní prostředí pro život seniorů 

Zdravé stárnutí 

Péče o nejkřehčí seniory  
s omezenou soběstačností
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Instituce politiky pro 
seniory

European Parliament INTERGROUP "ACTIVE 
AGEING, INTERGENERATIONAL SOLIDARITY 
AND FAMILY POLICIES“ 

AGE platform EU 

Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, 
zdravotně postižené, seniory a sociálně 
ohrožené skupiny (Sociální výbor PSP) 

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
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Rada vlády pro seniory
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Usnesení vlády ze dne 23. května 2016 č. 470 o Statutu Rady vlády pro seniory  
a stárnutí populace 

Usnesení vlády ze dne 6. října 2010 č. 711 k doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve věci 
zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice 

Usnesení vlády ze dne 12. července 2010 č. 536 k Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k přijetí 
opatření v oblasti podpory rozvoje a implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 

Usnesení vlády ze dne 22. března 2010 č. 232 o změně usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 855, k 
doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference Mezinárodní federace pro 
stárnutí v Praze v roce 2010 

Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 153 o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 

Usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 855 k doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře 
globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze v roce 2010 

Usnesení vlády ze dne 2. července 2008 č. 809 k doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k 
tématům předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí 2009 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 17. března 2008 č. 260 o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace 

Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2007 č. 1286 k Informaci o plnění Národního programu 
přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. června 2007 č. 617 o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace 

Usnesení Vlády České republiky ze dne: 12. prosince 2006 č. 1431 o jmenování předsedy Rady vlády pro seniory a 
stárnutí populace 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. března 2006 č. 288 o zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2005 č. 1482 k Informaci o plnění národního programu 
přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. května 2002 č. 485 o Národním programu přípravy na stárnutí na 
období let 2003 až 2007 
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Občanská sdružení
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Politika pro seniory

uplatnění, místo ve společnosti 
flexibilita pracovně právních vztahů 

komunitní aktivity 

důstojné příjmy (důchody) 
důchody, spoření 

soběstačnost, podpora života „doma“ 

služby 
sociální, zdravotní, tísňová péče
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Flexibilita pracovně 
právních vztahů

pro seniory, ale i pro rodiče malých dětí 

převažuje model „plný úvazek na dobu 
neurčitou“ 

zkrácený úvazek 

klouzavá pracovní doba 

sdílené pracovní místo 

práce z domova
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Pracovat se musí vyplatit 
v každém případě

kolize zaměstnání/práce/příjmů 
s rodičovskou dovolenou 

s důchodem/invalidním důchodem
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Soběstačnost

pomoc rodiny, přátel 

komunitní péče 

veřejná doprava 

bezbariérový přístup 

. . .
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Služby pro seniory

příliš pozornosti (počty uživatelů) 

nezdravé resortní oddělení sociálních a 
zdravotních 

subsidiarita 

efektivita
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Senioři klienty sociálních 
služeb?

ČR 2014  

senioři 65+ 1.880.000 

lůžková kapacita sociálních  
služeb 78.799 

= 4,19% 

počet klientů 70.721 
= 3,76%
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Služby pro seniory

pobytové (lůžkové) služby 

ambulantní služby  

terénní služby  

komunitní péče  

neformální  
pečovatelé  

rodina
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Sociální služby pro 
seniory

domovy s pečovatelskou službou,  
pro seniory, pro osoby se zdravotním  
postižením 

centra denních služeb 

pečovatelská služba 

komunitní péče  

neformální  
pečovatelé  

rodina
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Zdravotní služby pro 
seniory

nemocnice 

dlouhodobá a následná péče,  
léčebny 

praktičtí lékaři, specialisté 

domácí péče 

komunitní péče  

neformální  
pečovatelé  

rodina
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Výzvy

pracovně právní uspořádání 

důchodová reforma 

solidarita, nárok, cesty pro soukromé zdroje 

deinstitucionalizace, subsidiarita 
podpora života doma 

dlouhodobá péče 
spojení zdravotních a sociálních služeb
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otázky, odpovědi 
a děkuji za pozornost 

Milan Cabrnoch 
milan@cabrnoch.cz


