Přílohy
Příloha č. 1: Hlavní cíle aktivního stárnutí v oblasti vzdělávání od roku 2003-2017
Období

Název dokumentu

Konkrétní cíle pro dané období v oblasti

Plnění cílů

vzdělání
2003-2007

NP přípravy na stárnutí

Prostřednictvím systému celoživotního
vzdělávání poskytovat možnosti
vzdělávat po celou dobu života člověka.
Vzdělávání dospělých musí navazovat na
jejich počáteční vzdělávání.

MŠMT provozuje vzdělávání
seniorů

v rámci

U3V.

V kalendářním roce 2004
pořádalo U3V celkem 17
veřejných VŠ

Vytvářet

prostředí

umožňující

a

seniorům

programy

vyrovnat

se

s novými poznatky a technologiemi.

Kurzy

informační

technologie nabízejí jednak
VŠ v rámci U3V v rámci
státní informační politiky ve
vzdělávání MŠMT

Rozvíjet oblast vzdělávání ve všech
věkových kategorií v přípravě na stárnutí
a stáří…Seznamování se s potřebami a
problémy seniorů.
2008-2012

NP přípravy na stárnutí

Zvýšit

nabídku

a

dostupnost

MŠMT

připravilo

systém

celoživotního vzdělání pro zaměstnance

KONCEPT, tedy podnikové

i

vzdělávání

zaměstnavatele.

zaměstnavatele

a

Podporovat
zaměstnance

v malých

a

středních podnicích.

investující do zvyšování znalostí a
dovedností starších pracovníků.
Podporovat vzdělávání dospělých v síti

MŠMT 2008-2013, proměna

škol, a to prostřednictvím systémových

středních

projektů ESF.

celoživotního učení, které

škol

v centra

nabízejí nejrůznější formy
dalšího
dospělé.
Zpracovat

koncepci

rozvoje dalšího

vzdělávání a jeho financování.
2013-2017

Národní

strategie

pozitivní stárnutí

podporující

Školní osnovy i pedagogické postupy
upravit tak, aby studenti v každé další
fázi vzdělávání byli připraveni na další
zapojení do vzdělávání i po opuštění
vzdělávací soustavy.
Uznání dobrovolných aktivit jako jedné
z forem celoživotního učení.

vzdělávání

pro

Rozvíjet univerzity třetího věku a další

Život 90 poskytl vzdělávání

vzdělávací aktivity pro seniory.

formou pravidelných lekcí
akademie

seniorů

585

seniorům.

Zdroj: Zpracováno autorkou
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 [online]. Praha: MPSV, 2003.
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří).[online] Praha: MPSV,
2008.
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. [online] Praha:MPSV, 2012 [cit.
2017-10-15].

Příloha č. 2: Hlavní cíle aktivního stárnutí v oblasti zaměstnání od roku 2003-2017
Období

Název dokumentu

Konkrétní cíle pro dané období v oblasti

Plnění cílů

vzdělání
2003-2007

2008-2012

Národní program přípravy na
stárnutí

NP přípravy na stárnutí

Veřejná podpora setrvání v zaměstnání a
vytváření podmínek pro zvýšení
zaměstnanosti starších pracovníků.
Umožnit
další
zaměstnávání
pracovníkům, kteří splňují odchod do
důchodu a mají zájem dále pracovat,
vytvářet jim vhodné pracovní podmínky
s ohledem na jejich zdravotní stav.
Vytváření podmínek a příležitostí pro
setrvání starších pracovníků do práce a
tím ovlivnit prodloužení aktivní fáze
života seniorů a vytvoření pracovních a
ekonomických zdrojů pro společnost.
Odstraňování
nerovností
v práci
z důvodu věku a zlepšovat zapojení
starších pracovníků.

V rámci programů zaměstnanosti
nabízet starším osobám sociální
programy rekvalifikace a poradenství.
Nezaměstnaným osobám starším 50 let
nabízet individuální akční plány.
Připravit změny v rámci důchodové
reformy, které umožní souběžné
pobírání důchodu a pracovní poměr na
dobu
neurčitou
po
dosažení
důchodového věku.
Zvyšovat povědomí o přínosu věkové
různorodosti na pracovišti, o dobré praxi
v oblasti age managementu a o věkové

Podpora zaměstnavatelů pomocí
nástrojů APZ. Například příspěvek
pro
zaměstnavatele,
který
zaměstná pracovníka staršího 50
let. (2007)

Zařazovat starší pracovníky do
rekvalifikačních kurzů ÚP. Největší
důraz je kladen na rekvalifikace
zaměřené
na
informační
a
komunikační technologie. (2007)
MPSV zpracovává „Zprávu o plnění
kontrolní činnosti úřadu práce“.
Tedy vyhodnocování příslušných
ustanovení zákona o zaměstnanosti
týkající se diskriminace z důvodu
věku. (2007)
V roce 2012 byla vydána výzva na
podporu sociálních služeb a dalších
činností
vedoucí
k sociálnímu
začleňování v rámci, které byl
zohledněn Evropský rok aktivního
stárnutí.(2012))
.

Státní úřad inspekce práce a
oblastní inspektoráty se v rámci své
kontrolní činnosti zaměřují na zákaz

diskriminaci
diskriminaci.

a

ochraně

proti

Motivovat zaměstnavatele při vytváření
zdravých podmínek a podpoře na
pracovišti.
2013-217

NAP podporující
stárnu

pozitivní

Revidovat
systém
důchodového
pojištění za účelem zvýšení motivace
osob v předdůchodovém věku k delšímu
setrvání na trhu práce.
Podpořit zájem nezaměstnaných období
starších 50 let o nastartování vlastního
podnikání., poskytnout jim potřebnou
pomoc.
Zvýšit dostupnost kvantitativních a
kvalitativních dat o možnostech age
managementu a jeho využití.

Podpořit zavádění konceptu
Managementu na úřadech práce.

Age

diskriminace a uplatňování práva na
zaměstnání. Důraz je kladen na
diskriminační jednání na základě
věku, pod pohrůžkou pokuty.
(2012)
Realizace
projektu
„podpora
zaměstnanosti a využití volného
času seniorů v předdůchodovém
věku, jehož cílem bylo přispět
k prodloužení ekonomické aktivity a
sociální integrace. (2011)
Podpora zaměstnanců nad 55 let je
směřována převážně do oblasti
preventivních prohlídek, které jsou
stanoveny v kratších termínech.

Monitorování počtu podpořených i
nepodpořených osob starších 50
let, které zahájili vlastní podnikání.
(2015)
Propagace příkladů dobré praxe
flexibilního
přístupu
zaměstnavatelů
k zaměstnávání
starších pracovníků a seniorů.
(2015)
Pokračovat v činnosti Pracovní
skupiny
pro
rozvoj
Age
Managementu, vzniklé při Radě
vlády pro seniory (2016)

Proškolit vedoucí pracovníky úřadů
práce a poradců pro práci s věkově
staršími uchazeči o zaměstnání.
(2016)

Zdroj: Zpracováno autorkou
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007.
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří).
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.
MPSV. Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období 2003-2007 (listopad 2007)
MPSV. Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. [online]. Praha: MPSV, 2011.
MPSV. Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. [online]. Praha: MPSV, 2012.
MPSV. Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014. [online]. Praha:
MPSV, 2015.

Příloha č. 3: Hlavní cíle aktivního stárnutí v oblasti zdraví a zdravotní péče od roku 20032017
Období

Název dokumentu

2003 - 2007

Národní program přípravy na
stárnutí

2008-2012

NP přípravy na stárnutí

Konkrétní cíle pro dané období
v oblasti vzdělání
Rozvíjet systémy zdravotní péče tak,
aby se dokázaly vyrovnat s novou
demografickou situací. Dodržovat
zásadu rovného přístupu ke
zdravotní péči.
Usilovat o zlepšení zdravotního
stavu stárnoucí
a seniorské
populace se zaměřením nejen na
prodloužení střední délky života, ale
i střední délky života bez
zdravotního postižení.
Zvyšovat informovanost občanů
v oblasti
péče
o zdraví a
předcházení
nepříznivým
důsledkům nemoci, zdůrazňovat
spoluodpovědnost každého jedince
za svůj zdravotní stav.
Vyzývat občany v produktivním věku
k zdravému životnímu stylu.

Seznamovat střední generaci a
seniory se zásadami aktivního
stárnutí.
Ve spolupráci se samosprávou
vytvářet podmínky a programy
podporující zdravé a aktivní stárnutí.
Podpořit výměnu zkušeností a
příkladů dobré praxe v této oblasti s
využitím databáze Národní sítě
zdravých měst

Zpracovat koncepci rozvoje systému
zdravotních a sociálních služeb pro
starší osoby („bílou knihu o službách
pro seniory“), která stanoví základní
strategii, priority, principy a
kompetence
poskytování
zdravotních a sociálních služeb pro
starší osoby.
Podporovat edukační a další aktivity
zaměřené na prevenci chronických
nemocí a podporu zdraví (např.
prostřednictvím zvýšení pohybových
aktivit a zdravé výživy).

Plnění cílů

MZ vyhlašuje dotační program
„Projekty zdravého stárnutí“ určený na
podporu měst, obcí a NO zabývající se
péči o seniory. Projekty zahrnují
prevenci, rehabilitační programy apod.
MZ realizuje programy podpory zdraví,
které
přispívají
k zvýšení
informovanosti
občanů
v oblasti
ochrany zdraví, prevence nemoci a
úrazů.
MŠMT realizuje programy „podpora
programů zaměřených na pohybové
aktivity občanů starších 60 let“, který
se zaměřuje na podporu celostátních
programů zaměřených na seniory.

MZ je od roku 2011 realizátorem
projektu EK „Nový rámec politiky pro
aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a
poskytování
služeb
a
služeb
dlouhodobé péče“. Jedním z výsledků
tohoto projektu bude brožura s
příklady dobré praxe aktivního stárnutí
na municipální úrovni a zejména
inicializace aktivit vedoucích ke
zdravému stárnutí (2013)

Projekty
neziskových
organizací
dotované prostřednictvím dotačního
Programu grantové podpory mají jako
jeden z cílů zajistit preventivní aktivity
a zvýšení vlastní participace občanů na

zdravotním
stavu.
Podporované
projekty zahrnují např. rekondiční
pobyty, docházkové akce (výcviky,
kurzy),
přednášky
a
distribuci
informačních materiálů. (2013)
2013-2017

Národní

akční

plán

podporujíc pozitivní stárnutí

Zvýšit informovanost o významu

Realizace informačních kampaní a

zdravého životního stylu a prevence

osvěty

nemoci

podpory zdraví pro starší občany.

mezi

všemi

věkovými

o

pozitivních

dopadech

skupinami s důrazem na starší

Využít potenciál vzdělávací soustavy k

občany tak, aby mohli na základě

zařazení kurzů s tématy zdravý životní

znalostí a informací rozhodovat o

styl a jeho dopad na zdraví populace a

svém životě.

doporučit vysokým školám realizujícím
U3V zařadit do příslušných kurzů
témata zdravého životního stylu a jeho
dopadu na zdraví populace. (2015)

Podpořit výzkum na téma podpory

Každoročně z vybraných dostupných

zdraví

statistických

a

zdravého

stárnutí

a

dat

zpracovávat

sledovat relevantní statistická data,

statistický přehled o seniorech. Gestor:

která

ČSÚ Statistická data jsou zveřejňována

budou

využitelná

pro

porovnávání jednotlivých územních

na:

celků

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori_
publikace "Senioři v kraji" (pro Prahu:
https://www.czso.cz/csu/czso/senioriv-hlavnim-meste-praze

Podpořit

aktivity

a

projekty

Podporovat

realizace

související s tématem zdravého

programů

stárnutí s ohledem na rozmanité

zdravého životního stylu pro seniory a

potřeby seniorů (s ohledem na

zvýšení

jejich

aktivitách. (2016)

věk,

etnický

původ,

na

dotačních

podporu

informovanosti

zdraví

o

těchto

socioekonomický statut)
Zdroj: Zpracováno autorkou
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 [online]. Praha: MPSV, 2003.
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří).[online] Praha: MPSV, 2008.
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. [online] Praha:MPSV, 2012 [cit. 2017-10-15].

Příloha č. 4: Hlavní cíle aktivního stárnutí v oblasti osobního rozvoje od roku 2003-2017
Období

Název dokumentu

Konkrétní cíle pro dané období
v oblasti vzdělání

Plnění cílů

a

2003 - 2007

Národní program přípravy na
stárnutí

2008-2012

NP přípravy na stárnutí

Umožnit seniorům účast na
kulturním a společenském životě.
Poskytovat jim za tímto účelem
slevy na MHD, slevy na vstupném na
kulturní a další společenské akce.

MPSV a Život 90 vytvořili projekt „od
izolace k začlenění“, zaměřující se na
sociální začleňování rizikových skupin
starších osob. (2007)

Podporovat vznik a činnost rad a
klubů seniorů, které by se zabývaly
problematikou seniorů na úrovni
krajů měst a obcí.
Využívat
potenciálu
seniorů,
vytvářet podmínky pro aktivní účast
seniorů při realizaci programů
a projektů pro ně samé.
Podporovat seniory, aby si zachovali
své společenské styky a zájmy, aby
se podíleli hodnotně na životě
společnosti a aby mohli přiměřeně
uspokojovat své životní potřeby
a vyrovnat
se
s životními
podmínkami, které přináší stárnutí.

V
rámci
programu
„od
izolace
k začlenění“, byly vytvořeny regionální
akční plány a databáze inovativních
opatření a příkladů z dobré praxe. (2007)

Podporovat
zapojení
seniorů,
včetně prostřednictvím seniorských
a proseniorských organizací a
poradních seniorských rad, do
rozhodování o otázkách, které se
jich významně dotýkají a které mají
značný vliv na kvalitu života starších
osob.

V Radě vlády pro seniory a stárnutí
populace jsou v současnosti zastoupeny
tři
seniorské
organizace
a dvě
proseniorské organizace. Řada resortů
spolupracuje v rámci své věcné
působnosti
se
seniorskými
a
proseniorskými
organizacemi
prostřednictvím stálých nebo dočasných
poradních uskupení, popř. také realizuje
specifické dotační programy na podporu
jejich aktivit. (2010)
Zákon o dobrovolnické službě ve svém § 2
odst. 1 písm. a) jako jednu z oblastí, ve
které může být dobrovolnická služba
vykonávána, explicitně jmenuje i pomoc
seniorům. Dobrovolnická služba je
realizována jak u seniorů v jejich
domácnostech, tak u seniorů, kteří žijí v
domovech pro seniory, nebo např. v
nemocnicích
na
odděleních
pro
dlouhodobě nemocné, v hospicích apod. V
roce 2009 bylo akreditováno 32 projektů,
které jsou zaměřeny na pomoc
seniorům.(2010)
Podpora projektů, umožňujících seniorům
jejich seberealizaci,
byla součástí
programů
vyhlašovaných
odborem
regionální a národnostní kultury v
programu na podporu kulturních aktivit
zdravotně postižených občanů a seniorů a
v programu na podporu neprofesionálních
uměleckých aktivit.(2011)

Podporovat zapojení starších osob
do dobrovolnických aktivit a
vytvářet podmínky pro zapojení
dobrovolníků do aktivit určených
pro seniory. Podpořit medializaci
dobrovolnictví.

Podporovat zapojení starších osob
do kulturních aktivit a projekty,
které umožňují prezentaci těchto
aktivit. Podporovat dostupnost
kulturních událostí, památek a
dalších kulturních a duchovních
hodnot starším osobám ohroženým
izolací a sociálním vyloučením.

Národní akční plán 2004-2006, který se
zaměřuje na skupiny nejvíce ohrožené
chudobou a sociálním vyloučením včetně
zranitelné skupiny seniorů.

2013-2017

Národní

akční

plán

podporujíc pozitivní stárnutí

Prostřednictvím

výběrových

V rámci výběrového dotačního řízení na

dotačních

podporovat

Podporu regionálních kulturních tradic

kulturní

řízení
aktivity,

hodnotné

využití

seniorů,

jsou

které

nabízejí

volného
zdrojem

času
jejich

jsou mj. poskytovány dotace projektům
zaměřeným na významná výročí narození
žijících osobností – seniorů. (2015)

seberealizace a sociálních kontaktů,
přispívají

k

prevenci

sociálního

vyloučení a izolace seniorů a jsou
příležitostí

pro

mezigeneračních

posílení
kontaktů

a

sounáležitosti.
Vytvářet prostředí s odpovídající
infrastrukturou, vhodnou nabídkou
různých forem bydlení a dostatečné
občanské

vybavenosti,

podmínky

pro

vytvářet

bezpečný

život

seniorů.
Zdroj: Zpracováno autorkou
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 [online]. Praha: MPSV, 2003.
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří).[online] Praha: MPSV, 2008.
Dostupné z:
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. [online] Praha:MPSV, 2012 [cit. 2017-10-15].
Dostupné z:
MPSV. Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. [online]. Praha: MPSV, 2012.
MPSV. Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014.
[online]. Praha: MPSV, 2015.
MPSV. Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2015.
[online]. Praha: MPSV, 2016.

Příloha č. 5: Scénář rozhovoru
Scénář rozhovoru – pan Ing. Oldřich Pospíšil (předseda Svazu důchodců ČR, zástupce seniorské
organizace)

1) Jakým způsobem se Svaz důchodců zaměřuje na aktivizaci seniorů?
2) Jak vnímáte/hodnotíte aktivizaci seniorů v České republice (jaký význam tomuto
konceptu přikládáte; v čem je jeho přínos)?
3) Jak hodnotíte vývoj postojů k aktivnímu stárnutí v České republice za posledních 10
let? Jsou zde nějaké rozdíly?

4) Věnuje Česká republika, dle Vašeho názoru, dostatečnou pozornost aktivnímu
stárnutí a obecně péči o seniory? Shledáváte v této oblasti nějaké přínosy nebo
naopak nedostatky?
5) Jaký je v současné době pohled na cílovou skupinu seniorů ze strany společnosti
popřípadě státu? Pozorujete zde nějaký vývoj?
6) Jaké oblasti považujete za nejdůležitější v kontextu aktivního stárnutí? Je v těchto
oblastech uplatňována politika aktivního stárnutí dostatečně?
7) Zaměřuje se současná podoba politiky aktivního stárnutí spíše na individuální úroveň
nebo na společenskou úroveň (například po zmírnění stárnutí populace)*? Pozorujete
zde nějaký vývoj?
8) Jaký má aktivní stárnutí přínos pro seniory samotné a jaký pro společnost?
9) Jak vnímáte zájem o konkrétní aktivity či o pomoc ze strany seniorů?
10) Jste spokojen se současnou podobou uplatňování politiky aktivního stárnutí v České
republice?
11) Jaký vliv mají podle Vás Národní akční plány a Národní programy v oblasti (aktivního)
stárnutí?
12) Jaké jsou vaše návrhy na zlepšení v oblasti politiky aktivního stárnutí?
*Poznámka: Aktivní stárnutí může být také považováno za multidimenzionální koncept, který
propojuje individuální a společenskou úroveň. Na společenské úrovni by mělo aktivní
stárnutí probíhat především v oblastech zaměstnání, zdraví, sociální inkluze a vzdělávání.
Individuální úrovní je pak myšlena určitá povinnost seniorů využít všech příležitostí, které
jsou jim nabízeny tak, aby si co nejvíce udrželi dobrý zdravotní stav a byli celkově spokojeni.
(Walker, 2006)

