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Poptávka po seniorském bydlení a 

dlouhodobé péči 
• Růst počtu  nejstarších seniorů s vyšší rizikem snížení 

soběstačnosti (disability, frailty) 

• Růst incidence neurodenenerativních onemocnění 

• Včasná diagnóza a delší přežívání u chronických nemocí 

• Zdravotní stav populace, dostupnost vhodných služeb 
(geriatrie, ergoterapie, fyzioterapie) 

• Dostupnost péče rodiny (?) 



Robert L. Kane, MD. A New Long-Term Care Manifesto. The Gerontologist, 2015, Vol. 00, No. 00, 1–6 



Nejpravděpodobnější způsob péče a 

preferovaný způsob péče 

Zdroj:  PhDr. Hana Geissler et al. Výstupní analytická zpráva o současné situaci a potřebách pečujících osob a 
bariérách pro poskytování neformální péče v ČR. Fond dalšího vzdělávání, Srpen 2015, nepublikováno 

ZDROJ: PhDr. Hana Geissler, data EUROPEAN COMMISSION 2012 
ZNĚNÍ OTÁZEK: Existují různé způsoby jak získat výpomoc, když se člověk stane závislým na ostatních a potřebuje pravidelnou pomoc a dlouhodobou 
péči. Řekněte mi prosím, kterým z následujících způsobů by se o Vás nejpravděpodobněji pečovalo, kdybyste takovou pomoc potřeboval(a)? A kterým 
způsobem byste chtěl(a), aby se o Vás pečovalo? 



Kde by lidé chtěli umírat 

Zdroj: PhDr. Hana Geissler et al. Výstupní analytická zpráva o současné situaci a potřebách pečujících osob a 
bariérách pro poskytování neformální péče v ČR. Fond dalšího vzdělávání, Srpen 2015, nepublikováno 

ZDROJ: PhDr. Hana Geissler , data HOSPICOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ 2014a 
ZNĚNÍ OTÁZEK: V jakém prostředí by pro Vás bylo nejpřijatelnější umírat. Kde byste chtěl/a umřít Vy osobně? V jakém prostředí byste rozhodně nechtěli 
umírat? 



Bytová / sociální politika 

• Municipalizace a subsidiarita - bytová politika / 
nepolitika  

• Nedoceněná oblast sociální politiky 

• Bytová (ne)politika jako zdroj sociálních 
problémů  

• Redukce na náklady místo prevence a inkluze 
(neefektivní) 



Dodatkový protokol Evropské sociální 

charty - Článek 4, Odst. 2 

• .….umožnit starým osobám, aby si svobodně 
zvolily způsob života a vedly, jak dlouho chtějí a 
mohou, nezávislý život v jim známém prostředí 
poskytnutím: a) bydlení přiměřeného jejich 
potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo 
poskytnutím dostatečné podpory na 
přizpůsobení jejich bydlení;… 



Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením 
• …respektování přirozené důstojnosti, osobní 

nezávislosti, zahrnující také svobodu volby, a 
samostatnosti osob; (článek 3) 

• ….právo na zajištění přístupu osob se 
zdravotním postižením k programům 
sociálního bydlení; (Článek 28) 



Zásady OSN pro seniory (přijaty Valným 

shromážděním OSN v roce 1991) 
 

• Nezávislost: Starší lidé by měli…  

▫ žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné 
osobním preferencím a měnícím se schopnostem; 

▫ žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné. 



Seniorské bydlení 

• Neujasněnost pojmů 

• Speciální bydlení x „mainstreamové“ bydlení 
odpovídající specifikům stáří / disability 

• Vztah seniorského bydlení a sociálních služeb 

• Preference setrvání ve vlastním bytě / domě x 
preference komunitního nebo sdíleného bydlení  

• Spotřebitelská očekávání 



Lifetime Homes, Lifetime 

Neighbourhoods: A National 

Strategy for Housing in an 

Ageing Society (UK Department 

of Health; Department of Work 

and Pensions, 2008). Viz 

http://www.communities.gov.uk/p

ublications/housing/lifetimehome

sneighbourhoods, 

http://www.lifetimehomes.org.uk/ 

http://www.communities.gov.uk/publications/housing/lifetimehomesneighbourhoods
http://www.communities.gov.uk/publications/housing/lifetimehomesneighbourhoods
http://www.communities.gov.uk/publications/housing/lifetimehomesneighbourhoods
http://www.lifetimehomes.org.uk/


http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/design-criteria.html
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Jsem tady ještě doma? 

oPraktická příručka 
k tématu bydlení 
seniorů 

oAnalýza kvality života 
seniorů v domácím 
prostředí  

oVytvoření vzdělávacího 
programu pro terénní 
pracovníky pečovatelských 
služeb atd. 





Východiska 
Systému 
Integrovaných 
Podpůrných 
Služeb v obcích 
 
= SIPS 





Kampaň 
Pořád jsem to já 
 
…. zachování 
osobní identity… 



Další informace 

      dustojnestarnuti.cz                         pecujdoma.cz  



Závěr 
• Diverzita populace, potřeb, preferencí a osobností - 

Spektrum nabídky a dostupnosti pro různé skupiny 
• Bydlení adaptované na starší populaci je v kontextu 

demografického vývoje klíčové „mainstreamové“ téma s 
dlouhodobými dopady na kvalitu života 

• Silná role a odpovědnost místních samospráv 
• Role státu je nastavení základních pravidel a standardů 
• Spolupráce veřejné správy, samosprávy, odborníků a 

soukromého sektoru…. 
• Jak má vypadat bydlení a město, aby posilovalo 

komunity, inkluzi, lidský kontakt a dostupnost 
péče? 



 

 

Institut důstojného stárnutí 
 

Diakonie ČCE 

Belgická 22, 120 00 Praha 2 

E-mail: petr.wija@diakonie.cz  

Web:  www.dustojnestarnuti.cz  

Děkuji Vám za pozornost! 
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