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Úvod 
 

Vzhledem k demografickému stárnutí populace 
se bude zvyšovat potřeba zapojení na trh práce 
všech osob v produktivním věku, tzn. i těch, kteří 
se ho dříve plně neúčastnili jako například ženy 
v domácnosti, ale také osoby staršího věku (50+). 

K většímu zapojení osob ve věku nad 50 let do 
pracovního života musí být vytvořeny jak 
legislativní podmínky, tak podmínky na 
pracovištích a nutná je i změna postojů na úrovni 

jednotlivců i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.  
Je nutné zaujmout komplexní přístup k probíhajícím demografickým změnám a 

připravovat opatření s dlouhodobým výhledem, jednak na celoevropské úrovni, ale 
hlavně v regionech. 

 

Oblasti strategie 
Aby bylo možné využít potenciálu přibývajících starších skupin obyvatelstva, je 

nutné rozpracovat strategii v několika oblastech 
 

1) Celoživotní učení 
2) Zdravé stárnutí 
3) Pracovní podmínky -  agemanagement, alternativní formy zaměstnávání 
4) Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 
5) Mediální podpora 
6) Legislativa 
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Celoživotní učení 
 

Česká republika patří mezi země s nejmenším 
objemem financí vynakládaných na další vzdělávání v 
rámci celé EU. 

 I když investice do celoživotního učení za účelem 
integrace na trhu práce a pro zajištění adaptability 
pracovních sil na technologický vývoj je nezbytná. 

Součástí celoživotního učení je i vzdělávání seniorů, 
prostřednictvím univerzit třetího věku, akademií seniorů a 
dalších vzdělávacích kurzů. Vzdělávání starších občanů 
zvyšuje jejich kvalitu života a celkový sociální rozvoj. V 
současné době se vzdělává na U3V í pouze 2% všech 
seniorů v ČR. 
Celoživotnímu učení musí být poskytnuta široká osvěta, ale také vícezdrojové 
financování.  
 

Pokud nebudou zajištěny finanční zdroje pro realizaci / implementaci do 
praxe, je celá strategie, i úsilí lidí zbytečné! 

 
Postoje k celoživotnímu vzdělávání je nutné vytvářet již od studentských let, aby 

lidé byli připraveni na další zapojení do školení a vzdělávání i po opuštění vzdělávací 
soustavy a propojili vzdělávání s pracovní aktivitou. 

Systém dalšího vzdělávání, musí pružně reagovat na měnící se potřeby trhu práce. 
 

Úkoly: 
 zajistit finanční zdroje 

 osvěta o nezbytnosti celoživotního učení na školách 

 osvěta o nezbytnosti celoživotního učení u zaměstnavatelů i 

zaměstnanců 

 monitoring potřeb trhu práce pro úpravy vzdělávacích směrů 

 publicita v mediích 
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Zdravé stárnutí 
 

Zdravotní gramotnost musí být rozvíjena od 
dětství až do seniorského věku. Každý by měl 
mít dostatečné vědomosti o tom, jak udržovat 
své zdraví a předcházet onemocněním, zvláště 
těm typickými pro vyšší věk.  

 Programy na podporu zdraví musí komplexně 
zahrnovat všechny aspekty podporující zdravé 
stárnutí, tj. fyzické, duševní i sociální potřeby 
člověka, vycházet z ověřených metod a na 
základě existujících dat. Jejich součástí musí 

být komplexní hodnocení za použití více metod. Zdravé stárnutí je proces umožňující 
lidem zvýšit a posílit své individuální schopnosti a kapacity. Zdravotní stav 
obyvatelstva je i úzce spojen s ekonomikou. 

 
Úkoly: 
 programy zdravého stárnutí je nutné uplatňovat napříč celou populací.  
 osvěta o nezbytnosti zdravého stárnutí na školách 

 zvýšit znalosti o programech zdravého stárnutí a o pracovním zdraví 

především u pracovních lékařů  

 regulace reklam v regionálních mediích na zboží (zejm. potraviny), které 

podle nových poznatků evidentně zdraví neprospívají 

 zvýšit informovanost o významu zdravého životního stylu a prevence 

nemoci mezi všemi věkovými skupinami s důrazem na starší občany tak, 

aby mohli na základě znalostí a informací rozhodovat o svém životě. 

Osvěta v mediích. 

 

Nelze předpokládat, že všichni mohou být aktivní, účastnit se na trhu práce 
nebo přispívat v rámci společnosti či rodiny.  Vždy budou různé kategorie 
seniorů.  

 Očekává se nárůst počtu osob v nejstarších věkových skupinách, tj. ve věku 85 a 
více let. Právě u této věkové skupiny starších občanů lze předvídat zvýšené 
požadavky na sociální a zdravotní péči a proto je nutné realizovat kroky vedoucí k 
zefektivnění poskytování sociální a zdravotní péče. 
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Zajištění důstojné a odpovídající péče proto patří k povinnostem každé 

společnosti. Úroveň vyspělosti dané země by se měla odrazit i v určitém stupni 
kvality života ve stáří.  

 
Úkoly: 

 Politika poskytující podporu a péči o „křehčí“ seniory. 

 Podpořit výzkum na téma podpory zdraví a zdravého stárnutí a sledovat 
relevantní statistická data, která budou využitelná pro porovnávání 
jednotlivých obcí 

 Stárnutí populace by proto mělo být akcentováno v dopravní politice. 

Pozn. V případě osob s horší mobilitou, žijících na venkově, v málo 

osídlených oblastech (a analogicky chybějící dopravní infrastrukturou) 

stojí za zvážení porozhlédnout se po zkušenostech z Evropy (např. 

dotovaná/spolufinancovaná „svozová“ služba pro seniory ve Walesu 

 
 

Pracovní podmínky -  agemanagement, flexibilní formy práce 
 
Zvýšená míra zaměstnanosti starších osob 

bude nezbytným předpokladem pro 
životaschopnost jednotlivých firem a 
organizací. Celoživotní moudrost a zkušenosti, 
know-how i vysoká odbornost posílí potenciál 
firem i společnosti. 

 Podmínky, pro ekonomickou aktivitu 
starších osob musí být vytvořeny, nebo 
upraveny. Jednou z cest jsou flexibilní formy 
práce (zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, 
práce z domova, konto pracovní doby, sdílený pracovní úvazek, dohoda o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti). Flexibilita slouží potřebám zaměstnavatele i 
zaměstnance. Je výhodná zejména pro ženy 50+, rodiče malých dětí, absolventy 
škol, osoby pečující o osobu blízkou. ČR má v rámci EU třetí nejnižší podíl 
flexibilních forem práce.  
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Úkoly: 
 podpora a propagace zavádění flexibilních forem práce 

 publicita konceptu agemanagementu1 a šíření příkladů dobré praxe, 
kde je ve firmě součástí personálního řízení.  
Výsledkem může být zlepšení pracovních podmínek i kvality života 
(nejen) starších pracovníků, ale také šance pro společnost ve využití 
potenciálu pracovníků všech věkových skupin  

 Podporovat mentoring2 a věkově smíšené pracovní týmy, aby se využily 

celoživotní zkušenosti starších občanů 

 

Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 
 

Média spoluutvářejí negativní stereotypy ve 
společnosti tím, že prezentují seniory jakožto 
ekonomickou zátěž. Tyto názory musí být korigovány 
a současně je nutné formovat postoje k stáří od 
nejútlejšího věku v rodině a v systému školství.  

Mezigenerační spolupráce se dotýká celého spektra 
aktivit napříč společností. 

Významným nástrojem k realizaci seniorů, který 
pomáhá překlenovat rozdíly mezi generacemi              
a zároveň rozvíjí občanskou společnost, je institut 
dobrovolnictví.  

 
Aktivizovat seniory, akcentovat hodnotu dobrovolnictví a rozšířit možnosti smysluplné 
účasti na dobrovolných aktivitách. Pro seniory je participace ve společnosti důležitá   
z hlediska navázání nových vztahů, budování si úcty a respektu a pocit užitečnosti 
prostřednictvím seberealizace 

 
 

                                                 
1 řízení zohledňující věk zaměstnanců 
2 Mentoring je dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor). Mezi hlavní pilíře patří 

podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity. 
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Úkoly: 
 vytvořit mediální prostor v regionálních sdělovacích prostředcích pro 

informování veřejnosti o potenciálu starších občanů a přínosech seniorů 

pro společnost. 

  podporovat veřejnou diskuzi zaměřenou na destigmatizaci seniorů, proces 

stárnutí a postavení seniorů ve společnosti,  

 šířit příklady dobré praxe mezigenerační spolupráce. 

 Podpořit rozvoj multigeneračních center poskytujících zázemí pro 
setkávání napříč věkovými a sociálním skupinami, které zprostředkovávají 
vzdělávací a zájmové aktivity, sociální a zdravotní služby, apod.  

  Gesce NNO 
 Iniciovat a podporovat vznik časové banky (Skupina osob či organizací 

založí banku. Stanoví pravidla, principy a zvolí „bankéře“, který koordinuje 
a kontroluje veškeré transakce. Pak členové nabízejí oblasti, ve kterých by 
mohli být ostatním nápomocni. Tedy například při pomoci s hlídáním dětí, 
doučováním, opravou automobilů či různých jiných technických 
vymožeností, s řemeslnými pracemi, venčením domácích mazlíčků, prostě 
s neomezeným počtem druhů výpomoci. Celý princip časových bank 
spočívá v tom, že každý člověk má ostatním co nabídnout.   

Gesce ANNA KK 
 doporučit vznik tzv. Rad seniorů na úrovni obcí s poskytnutím prostor pro 

jejich pravidelné scházení. Zabývat se jejich připomínkami týkající se 
životních podmínek v dané lokalitě. 

 oceňovat seniory za jejich přínos pro obec či kraj 

 motivovat základní a střední školy ke každoročnímu otevření jednoho dne 

seniorům (např. 29. dubna – Evropský den Solidarity mezi generacemi) a 

podporovat aktivity zaměřené na mezigenerační dialog. 

 Podporovat výuku mezigenerační tolerance, úcty a hodnot. 

 motivovat zapojení škol, NNO aj. k vytváření výpomoci mezi seniory, 
jednak pro omezení samoty a sociálního vyloučení seniorů (jako jedné z 
hlavních příčin zhoršování zdravotního stavu seniorů) a jednak k odložení 
nároků na péči ze strany státu. 
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Mediální podpora 
Při realizaci „Strategie podporující pozitivní stárnutí“ je nezbytná silná mediální 
podpora. 
 

Úkoly: 
 realizovat kampaň směrem k veřejnosti za účelem zvýšení informování 

o age-managementu a o aktivním stárnutí a výhodách mezigenerační 

spolupráce 

 popularizovat vzdělávací kampaně pro seniory 

 popularizovat mezigenerační setkávání a spolupráci 

 medializovat „29. duben – Evropský den Solidarity mezi generacemi.“ 

Legislativa 
Prostřednictvím volených zástupců formulovat a prosazovat návrhy pro změnu 

platné legislativy, které povedou 
 k akcentaci potřeb starších pracovníků týkajících se oblasti ochrany zdraví 

na pracovištích.  
 k doplnění zákoníku práce o nové flexibilní formy práce a podmínky pro 

jejich aplikaci 
  k rozšíření služeb v péči o seniory se zdravotními problémy (odlehčovací 

služby) 
 ke zvýšení bezpečnosti seniorů 

 
 

 
  Pracovní komise ČSŽ: Hernadyová, Vávrová, Komárková, Martinovcová, Krausová   
      

                                                               Jaroslava Hernadyová 
                                                           vedoucí krajského střediska 

 
 Ověřila: Jaroslava Hernadyová 


