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Obyvatelstvo města Brna

➢ Za poslední roky malé změny počtu obyvatel, ale změny ve věkové struktuře

➢ Rozdíly ve věkové struktuře na úrovni městských částí

➢ Demografické stárnutí (r. 2011 – 17,3 % obyvatel 65+, r. 2051 – 29,2 %)  významné 
důsledky (zdravotnictví, sociální péče atd.), (ale!) nárůst indexu stáří se v roce 2009 
zastavil a od té doby mírně klesá

➢ Růst naděje dožití: 77,02 (M)  /  82,77 (Ž)

➢ Počet neregistrovaných obyvatel: 100 000 – 150 000 denně přítomných nad rámec 
obyvatelstva s trvalým pobytem

➢ Na pohled mladé město  cca 64 000 studentů SŠ a VŠ
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Nakolik je Brno přátelské vůči různým skupinám obyvatel?

➢ Město přátelské ke studentům (podle 83 % 

dotázaných je vůči nim město přátelské). 

➢ Město přátelské vůči „lidem jako jsem já“ (81 % 

respondentů pociťuje dobrý vztah města vůči 

skupině, do níž sami patří), ale samotní senioři a 

důchodci už tak pozitivně město nehodnotí (jen 

70 % souhlasí)

➢ Brno je přátelské i vůči rodinám s dětmi – ať již 

s mladšími do 10 let, nebo s dětmi od 10 do 15 

let (shodně 72 %)

➢ Relativně nejméně je Brno vstřícné 

k náboženským skupinám a etnickým nebo 

sexuálním minoritám (40–43 %).
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vůči studentům

vůči lidem jako jste Vy

vůči rodinám s dětmi ve věku mladším 10 let

vůči rodinám s dětmi ve věku 10 - 15 let

vůči mladým lidem po ukončení studia

vůči všem generacím obyvatel města

vůči seniorům

vůči cizincům, kteří zde dlouhodobě žijí

vůči zdravotně postiženým

vůči náboženským skupinám

vůči etnickým skupinám

vůči sexuálním menšinám

rozhodně přátelské spíše přátelské

ani přátelské, ani nepřátelské spíše nepřátelské

rozhodně nepřátelské nevím, neumím posoudit

Znění otázky: Řekl/a byste, že Brno je, nebo není 

přátelské …? (q3), v %, N = 1230, obyvatelé Brna



Strategické plánování



Strategie pro age-friendly Brno

➢ #brno2050: Odbor strategického plánování a rozvoje

➢ Komunitní plánování sociálních služeb (v roce 2019 už 6. plán): Odbor sociální péče

➢ Strategie bydlení: Bytový odbor MMB

➢ Plán aktivního stárnutí: Odbor zdraví MMB, Oddělení prorodinné politiky

➢ Plán zdraví města Brna 2018–2030: Odbor zdraví MMB



Sociální služby pro seniory
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➢ pobytové, ambulantní a terénní 

➢ poskytovatelé: šest středisek pečovatelské služby při 6 úřadech městských částí, dvanáct příspěvkových 
organizací města, osm pečovatelských služeb nestátních organizací, další NNO

➢ pobytové služby: 19 domovů pro seniory/domy se zvláštním režimem (cca 2 260 lůžek)

➢ Pobytové odlehčovací služby pro seniory: 7 zařízení  cca 85 lůžek

➢ domy s pečovatelskou službou: 49 DPS – cca 970 malometrážních bytů

➢ současná kapacita pobytových a odlehčovacích služeb pro seniory nepostačuje poptávce  rozvoj 
terénních a ambulantních služeb pro seniory  co nejdelší setrvání v přirozeném domácím prostředí

➢ Přetrvává nízká informovanost o nabídce 

 Prostor pro větší informovanost, propagaci 

a zvyšování dostupnosti sociálních služeb pro seniory.



Plán zdraví (aktivní stárnutí)

➢ aktivizace seniorů

➢ zvýšení informovanosti seniorů

➢ podpora aktivního života seniorů

➢ komplexní péče o seniory

➢ mezinárodní kontext: Brno je dlouholetým členem WHO Healthy Cities Network a zde je 
současně po řadu let členem pracovní skupiny pro zdravé stárnutí – Healthy Ageing Task
Force. 



Příklady politik a aktivit I.

➢ Kampaň Brněnské dny pro seniory (září–říjen): všechny proseniorské organizace prezentují své aktivity a lidé mají možnost si je 
vyzkoušet. 

➢ Brněnské dny pro zdraví: v roce 2019 byl uspořádán již 25. ročník této kampaně pro veřejnost, které zahrnuje i programy určené 
pro seniory

➢ Setkání s vedoucími klubů seniorů: metodická podpora a vzdělávání vedoucích klubů, šestkrát do roka, výměna zkušeností, 

vzdělávací kurzy pro vedoucí

➢ Adresář seniorských organizací v Brně: podrobný přehled všech seniorských organizací ve městě Brně, aktualizován jednou za rok, 
plánuje se webová aplikace

➢ Oblast řešení přístupnosti města a odstraňování bariér: Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno, Atlas přístupnosti centra města 
Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu, Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně, Mapová aplikace Mapa 
přístupnosti ve městě Brně

➢ Dotační program na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí: 

o Dotační titul byl zřízen v roce 2015 (500.000,-Kč)

o Postupné navyšování částky, od roku 2018 je rozdělováno 2 235 000,- Kč.

o V roce 2015 byl počet projektů 16, v roce 2019 to bylo už 48. Na rok 2020 je počet žádostí již 66.

o Příklady projektů: Podpora služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací ve městě Brně, Kontaktní místo České alzheimerovské

společnosti, Podpora zvyšování informovanosti seniorů – poradenství, Posilovna paměti, pravidelné a mimořádné společenské 

akce pro seniory se sluchovým postižením, Happy Aging III, Jóga večernice, geriatrická poradna, Kreativně v každém věku, 

Aktivizace seniorů, Bezpečné výlety a osvětová činnost pro seniory z Brna, Univerzita třetího věku ….



Příklady politik a aktivit II.

➢ Tísňové volání: SOS tlačítko pro obyvatele Brna 65+ a zdravotně postiženým 18+, spuštěno od léta 2017, poplatek 150,-Kč/měsíc, 
provozuje dispečink Centra sociálních služeb a Městské policie Brno

➢ Sdílené bydlení: pro občany ve věku od 60 let, soběstační obyvatelé, určeno pro lidi s nevyhovujícím nebo nejistým bydlením, žijící 
v osamělosti.

➢ Seniorbus: individuální přeprava osob nad 70 let a zdravotně postižených za cenově zvýhodněních podmínek, funguje od léta 
2016, zajišťuje DPMB, paušál za jednu jízdu je 50,-Kč. 

➢ Komunitní plánování sociálních služeb – skupina senioři:  kontinuální činnost Odboru sociální péče

➢ Síť brněnských otevřených škol: celoživotní učení, společné trávení volného času celých rodin, včetně seniorů – mezigenerační 
setkání na školách, výuka počítačové gramotnosti pro seniory na ZŠ apod.

➢ Univerzity třetího věku

➢ Bezbariérová MHD: růst podílu vozidel MHD s bezbariérovým nástupem a upravených nástupišť (v roce 2017 bylo 75,11 % vozidel 
MHD nízkopodlažních), senioři nad 70 let mají v Brně cestování městskou hromadnou dopravou zdarma, služba Dopravní asistent, 
kterou mohou využít osoby starších 75 let – doprovod při cestování.

➢ SENIOR AKADEMIE Městské policie Brno: studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený seniorům - prevence 
(právní a občanské vzdělávání, sebeobrana, atd.)



Sdílené bydlení pro seniory

➢ Alternativa skupinového bydlení v domovech 
nebo penzionech

➢Minimalizace administrativy a snížení nákladů 
(ve srovnání s ústavními zařízeními) 

➢ Variabilita řešení, tj. vyšší či menší míra sdílení 
společných prostor (sdílené prostory + vlastní 
pokoj nebo vlastní pokoj se sociálním 
zařízením, příp. vlastní malý byt), a různý 
ekonomický standard

➢ Zahraniční inspirace  - Vídeň, tzv. bytová společenství seniorů (Seniorenwohngemeinschaften)

➢ Společné bydlení osob v seniorském věku ve speciálně upraveném a částečně zařízeném bytě, který je součástí 
běžné zástavby

➢ bydlení je doplněno dalšími službami - podle skutečné potřeby jednotlivce

Intenzita pocitu osamělosti je determinována především rodinným 
stavem respondenta: méně jsou jim vystaveni respondenti žijící 
v manželství nebo registrovaném partnerství, silněji rozvedení a 
ovdovělí.



➢Podpora myšlenky díky mezinárodnímu projektu HELPS a dotazníkovému šetření brněnských 
seniorů 65+ v roce 2013 (Sociologický ústav AV ČR) viz www.brno.cz/helps.

➢Z 1540 respondentů – necelá jedna pětina vyjádřila hypotetický zájem o sdílené bydlení (vlastní 
pokoj, sdílení ostatních prostor);  35 % mělo zájem o vlastní malý byt + sdílení společných prostor.

➢Pilotní byt: nebytové prostory v centru o výměře 429 m2.

➢Provoz bytu byl zahájen v roce 2016. 

➢Provozovatelem je Centrum sociálních služeb.

➢V roce 2019 v Brně funguje už 5 sdílených seniorských bytů 

a další se připravují.

Sdílené seniorské bydlení



Přínosy a možná ohrožení sdíleného bytu

o Sociálně dostupné bydlení

o Stabilita prostředí

o Zajištění služeb

o Omezení samoty

o Obnova bytového fondu

o Inspirace ze zahraničí (Vídeň)

o Atraktivní inovace v oblasti veřejné 
sféry (úspěch v soutěži Česká 
inovace 2015) 

o Potenciální ztráta politické a finanční 

podpory

o Je to „neprošlapaná cesta“

o Nevhodné vymezení kompetencí při 

provozování bytu

o Nevhodné nastavení ekonomické 

stránky provozu

o Případné konflikty mezi obyvateli



Děkuji za pozornost
Eva Gregorová

gregorova.eva@brno.cz

Tvoříme město pro všechny generace?  


