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C2.1.2 Vhodné podmínky pro život seniorů Opatření

Typické aktivity • Výstavba dostupného bezbariérového nájemního bydlení 

• Vytvoření infrastruktury pro seniory s různým stupněm potřebné péče 

• Výstavba vícegeneračních zařízení 

• Koordinace mixu  dostupných a kvalitních služeb pro různé typy potřeb seniorů 

• Školení zdravotníků v oblasti a oboru gerontologie 

• Podpora služeb domácí péče – krátkodobé odlehčovací služby, poradenství a osobní 

asistence 

• Podpora mezigeneračních akcí typu „senioři čtou dětem“

• Podpora dobrovolnictví u seniorů 

• Tvorba veřejného prostoru uzpůsobeného všem generacím, uživatelsky přívětivá doprava 

a veřejný prostor pro seniory

• Rozšíření nabídky aktivit pro volný čas pro seniory 

• Podpora programů dobrovolnictví v oblasti péče o seniory

• Prezentace znalostí a dovedností seniorů 

• Aktivní tvorba nabídky celoživotního vzdělávání pro seniory

• Podpora v zaměstnávání seniorů 

• Podpora komunitního života

 + zvýšení kvality života seniorů (zdraví, životní styl, zdravotní péče, sociální služby, sociální 

prostředí, pracovní i mimopracovní aktivita, bydlení, vzdělávání, etické principy uplatňova-

né ve společnosti) 

 + pestrá a dostupná péče pro seniory a jejich rodiny

 + rozšíření možností pracovních a mimopracovních aktivit seniorů

 + tvorba smysluplné životní náplně, a naopak využití potenciálu seniorů 

 + stírání mezigeneračních bariér, rozšíření obzoru jak seniorů, tak mladé generace 

 + pozitivní přehodnocení životních hodnot ve společnosti/části společnosti 

 + růst zájmu o komunitní kontakt/soužití 

 + společnost „bez bariér“ může být motivací pro pozitivní migraci 

 + posílení prestiže a významu rodiny ve společnosti 

 + možnost seniorů vést co nejobvyklejší způsob života, zůstávat ve svém známém prostředí, 

v rodinách a mít možnost pracovat 

 + využití veřejných služeb a nabídky aktivit pro volný čas ze strany seniorů

 – vysoká investiční a provozní náročnost 

 – odmítavý postoj části společnosti k soužití/propojení generací

 – rozdílné potřeby jak v seniorské generaci, tak napříč generacemi 

 – nepřehledné legislativní prostředí 

 – stereotypní vnímání seniorů jako pasivní složky společnosti (včetně jich samotných) 

 – nedostatek pracovníků v sociálních službách 

Očekávané přínosy

Možné překážky
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• Tvorba vhodných a zároveň různorodých podmínek a infrastruktury dle potřeb seniorů

• Možnost využívání veřejných služeb

• Podpora a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, s církvemi, spolky 

• Propagace seniorů, vnímání a nahlížení na seniory jako na plnohodnotné partnery (senioři 

mohou přenášet řadu znalostí a zkušeností pro společný život napříč generacemi)

• Minimalizace mezigenerační segregace při záměrech města

• Využití potenciálu aktivních seniorů a jejich zapojení do aktivního života

• Zohlednění potřeb seniorů při urbanistickém rozvoji města a při tvorbě veřejných prostranství

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor sociálních věcí 

Karlovarský kraj

Kancelář architektury města, p. o. 

Odbory Krajského 

úřadu Karlovarského kraje:

 – odbor sociálních věcí

Úřad práce Karlovy Vary 

Okresní správa sociálního 

zabezpečení Karlovy Vary  

Nestátní neziskové organizace

Denní stacionáře

Osobní asistence

Pečovatelské služby

Domovy pro seniory 

Domy s pečovatelskou službou 

Domovy se zvláštním režimem 

Odlehčovací služby 

Spolky a sdružení pro seniory 

Kluby pro seniory 

Centra celoživotního vzdělávání 

Univerzity třetího věku 

Obchody specializované 

na pomůcky pro seniory 

Zaměstnavatelé  

Donátoři a nadace
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Cílové skupiny

• mladší senioři (65–80 let)

• starší senioři (nad 80 let) 

C2.1.2 Vhodné podmínky pro život seniorů 
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

B1.1 Urbanismus a architektura

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2019–2023

Územní plán města Karlovy Vary

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024

Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary 2014–2024

Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary

Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu 

Generel cyklodopravy (Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech)

Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města Karlovy Vary 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014–2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007–2017

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019–2025

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030

Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C2.1.2 Vhodné podmínky pro život seniorů 

Naplnění hodnot


