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Podpora bydlení seniorů 

• Diakonie  ČCE od roku 2007 (Bydlení seniorů, též výzkum kvantitativní) 

• V roce 2015 2 projekty podpořené MPSV  



Kvantitativní výzkum IDS červen 2015 v ORP (187) 

• Celorepubliková úroveň 
• Úroveň ORP 

 



Kvalitativní výzkum bydlení seniorů se 
sníženou soběstačností 
• Cílová skupina : senioři se sníženou soběstačností, přirozeně rozšířeno 

o neformální (rodinné pečující) 

• Téma: kontinuita života v bytě/domě i se sníženou soběstačností 

• Klíčoví: neformální pečující – podporují, ovlivňují rozhodnutí, volí 
strategie péče a podpory 

• Chybí: terénní poradenství (v přirozeném prostředí potřebné osoby) 
na míru aktuálním požadavkům  

• ? Stále nedostatek informací: obecní koordinátor podpory péče a 
služeb  



Včas se rozhodnout –  
osobní odpovědnost/pasivní vyčkávání 
„82% seniorů tráví volný čas doma, tento čas významně roste s 
narůstajícím věkem“ (Kvalita života českých seniorů, 2014) 

Jde vždy o vlastní rozhodnutí? 

Výzkum bydlení v Brně zaměřený na seniory ukázal, že téměř 40% 
seniorů bydlí ve vyšším patře bez výtahu a 68% respondentů 65+ 
uvedlo, že musí při cestě z domu vyjít či sejít schody 

Většina seniorů bydlících v bytech bez výtahu nezvažuje výměnu 

Češi se obecně neradi stěhují a rádi zahrádkaří (vztah k místu) 

 – jsou tak významně ohroženi v případě snížení soběstačnosti, že 
uvíznou v pasti svých domovů a bytů   



Téma sociálního bydlení je aktuální nejen v ČR 



Výchozí situace 

• Kvalita a flexibilita sociálního bydlení se stává jedním z hlavních 
předpokladů pozitivního a zdravého stárnutí  

• 80% seniorů si přeje setrvat ve své domácnosti  

• Udržitelnost sociálních a zdravotních služeb s ohledem na prodloužení 
stáří (výtěžnost neformálních pečujících) 

• Rezidenční služby se orientující spíše na klienty se sníženou 
soběstačností (3.a 4. st. příspěvku na péči) 

• Pomalu vzniká variabilita nabídky (odlišné přístupy: cohousing, 
sdílené byty, domovy v izolaci – zámky, domovy integrované –
komunitní domy, mezigenerační bydlení) 



Společenská připravenost a vysoká míra osobní zodpovědnosti 
jsou pro řešení bytové situace seniorů zásadní. 

• Zatím není připravena nabídka alternativního bydlení (chybí pestrost – 
chybí zakázka občanská i politická) 

• ? definice komunitního bydlení 

• Demografické překvapení: senioři i obce si zvykají na myšlenku, že 
občané budou žít často významně déle než jejich rodiče a stále tomu 
nemohou uvěřit.  

• Pokud se objeví nějaké pochybnosti, jak dál, jsou často odsunuty 
bagatelizováním: „Mě se to netýká. Kdo ví, jak tu ještě budu dlouho.“ 

• Rozhodování je delegováno na rodinné pečující, kteří nemají důvěru 
ve služby: „to až nebudu moci“    

 



Zkušenosti s úpravami 

• Madla, prevence pádu 

• Koupelna a toaleta 

• Vybudování tras 

• Postupné zdokonalování svépomocí – cesta postupných změn 
(příjemnější uživatelsky, finančně méně náročná) 

• Nedostačuje poradenství, zejména terénní (obecní koordinátor 
podpory péče) 

• Teoreticky systém dobře nastaven – informace nejsou  v praxi 
transparentní – pro osobu se sníženou soběstačností bez pomoci 
rodiny či obětavé pečovatelky nedosažitelné.  

 



Setrvat doma – úprava bydlení 
nebo  bezbariérové byty 
• Pro seniora představuje přestavba často velkou fyzickou a duševní zátěž, 

což je opět argument pro včasnou realizaci potřebných úprav.  
• Úpravy bydlení se v žádném případě netýkají pouze osoby, které se 

soběstačnost snížila, ale také těch, kteří jí pomáhají.  
Neupravená koupelna je veliká dřina zejména pro toho, kdo koupe, a veliké 
ohrožení pro koupajícího se. 
• Dle zkušenosti respondentů je dobrou možností v případě nevyhovujícího 

bytu či domku obecní bezbariérové bydlení: malometrážní byty (single, 
double), které umožní bezpečně žít s flexibilní mírou podpory služeb 
profesionálů či rodinných pečujících (lze ji kombinovat a dle potřeby měnit) 
poměrně nezávisle, aniž by nevhodné prostředí bylo hlavním důvodem k 
přesunu. Senior či seniorka mohou setrvávat ve svém přirozeném 
prostředí, a to jednak se svými věcmi a také v komunitě, kde jsou zvyklí a 
která je zná. 
 



 
Variabilní nabídka 
bezbariérového 
bydlení v obcích 

Senioři se sníženou 
soběstačností  a 

neformální pečující 

Společenská reflexe proměny stáří 
(délky, kvality, vlastní 

odpovědnosti)  

Transparentní systém 
příspěvků, informace šité na 
míru – terénní poradenství 

Obce – 
zastupitelé 



 

 

 

 

 

 
Děkuji. 

Mgr. Olga Starostová, Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE: olga.starostova@diakonie.cz nebo svaroh@volny.cz 
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