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„Žije v Bruselu, pracuje v neziskovce 
a ještě bojuje za práva lidí s postižením.“

- Aktuálně.cz

„Odpůrce ústavní péče“ 

- Seznam Zprávy

„He burst out with evident frustration“

- Reporting Democracy



Bydlení 
jako oběť 

neschopnosti 
sociálního 
systému

Neporozumnění potřebám.

Nepřístupné prostředí.

Samota a izolace.



Kde domov můj?
Typická hláška českých seniorů



V ústavu, panáčku
Typická odpověď českých odborníků



Příprava na stárnutí populace je založená 
na mylné představě o potřebách 
a zcestné reakci na ně.

Bydlení* je pro nápravu klíčové.
Aby lidé neodcházeli do „domovů“ jenom proto, 
že se kvůli schodům nedostanou z bytu na nákup 
nebo na návštěvu, aby si měli s kým popovídat.



*Bydlení není jenom byt či dům:

- veřejný prostor, kde je snadné se pohybovat s chodítky či vozíky 

- byty a domy, do kterých vede výtah, mají široké dveře, dost místa     

v kuchyni a koupelně i pro vozík a nemají vnitřní schody

- dostupná bezbariérová doprava

- vysokorychlostní internet pro napojení technologií



Závislost na pomoci hlásí nízký podíl lidí 75+
Ale převládající představa je přesně opačná.
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Evropský pilíř sociálních práv
Schválen i Radou EU, tedy členskými státy

18 Dlouhodobá péče

• Každý má právo na
cenově dostupné a 
kvalitní služby
dlouhodobé péče, 
zejména služby domácí
a komunitní péče.

19. Bydlení a pomoc 
pro osoby bez domova

• Osobám v nouzi musí být
poskytnut přístup k 
sociálnímu bydlení nebo
k pomoci v oblasti
bydlení dobré kvality.

• Zranitelné osoby mají
právo na vhodnou pomoc
a ochranu před nuceným
vystěhováním.

• Osobám bez domova
musí být poskytnuto
přiměřené přístřeší a 
služby, aby se podpořilo
jejich sociální začlenění.

20. Přístup k 
základním službám

• Každý má právo na
přístup ke kvalitním
základním službám, 
včetně vody, 
hygienického zařízení, 
energie, dopravy, 
finančních služeb a 
digitálních komunikací. 
Osobám v nouzi musí být
k dispozici pomoc pro 
přístup k těmto službám.



Přes 40 % českých žen starších 65 let žije samo (nad průměrem EU). 
19 % mužů (průměr EU).
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Staří lidé žijící o samotě jsou nejčastěji majitelé nemovitosti.
65 %, oproti 52 % celkové populace.
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V porovnání s průměrem utrací domácnosti 60+ 
o 11 % více za bydlení a s ním spojené služby



„Dopravní dostupnost 
a internetové připojení 
budou stále důležitější 
pro rozvoj regionů.“

• Doprava.

• Služby.

• Vysokorychlostní internet 
(i jako podmínka pro rozvoj 
technologií v péči)



Nízká dostupnost vysokorychlostního internetu na venkově
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Bydlení, které podporuje vztahy

Společenská samota: nedostatek hodnotných vztahů, 

např. s kolegy, sousedy, lidmi podobných zájmů.

- Roste s věkem

- Muži významně větší riziko než ženy

- Zdraví hraje výraznou roli, 

stejně tak vzdělání a finanční situace.



Takové bydlení, aby člověk mohl zůstat 

v kontaktu s rodinou a přáteli,

dostal se k lékaři či na nákup.

Aby nemusel do „domova“ jen proto, 

že už nevyjde schody.



Těším se 
na diskuzi!
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