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Očekávaná doba dožití
(1992-2006)
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Věková struktura 2010 
(projekce ČSÚ)



Věková struktura 2050
(projekce ČSÚ)



Demografické projekce (2050)

 2007 2050 
Population  10.4 mil. 9.4 mil 
Total fertility rate 1.44  1.62 
Life expectancy (men) 73.7  78.9 
Life expectancy (women) 79.9  84.5 
Persons 50+ 35.8%  51.3% 
Persons 65+ 14.6%  31.3% 
Persons 85+ 1.2%  5.3% 
 





Národní program p řípravy na 
stárnutí na období let 2008 až
2012 (Kvalita života ve stá ří)

• Aktivní stárnutí

• Prostředí a komunita vstřícná ke stáří
• Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří

• Podpora rodiny a pečovatelů
• Podpora participace na životě společnosti a 

ochrana lidských práv 





Kvalita života (WHO)

• Quality of life is “an individual’s 
perception of his or her position in life 
in the context of the culture and value 
system where they live, and in relation 
to their goals, expectations, standards 
and concerns. It is a broad ranging 
concept, incorporating in a complex
way a person’s physical health, 
psychological state, level of 
independence, social relationships, 
personal beliefs and relationship to 
salient features in the environment.”
(WHO, 1994).





Aktivní a zdravé stárnutí
(WHO)

• the process of optimizing 
opportunities for health, 
participation and security in order 
to enhance quality of life as people 
age.











Obec vstřícná ke stáří
(WHO)

• doprava, bydlení, veřejná
prostranství, bariéty, bezpečnost, 
mezigenerační vztahy

• místní úroveň, spolupráce vlády a 
samosprávy (adaptace prostředí a 
služeb)



„Aktivní stárnutí“

• zaměstnanost osob 55-64
• zaměstnatelnost, rekvalifikace, 
poradenství

• celoživnotní učení, věková
diskriminace





















Zdraví a zdravé stárnutí

• Prevence, integrace do místního prostředí

• Pomoci mu mobilizovat potenciál pro 
nezávislost a soběstačnost, rehabilitace

• LTC, ekvita
• Demence
• Duševní zdraví a kvalita sociálních vztahů

• Paliativní péče, zájem o důstojnost a 
duchovní potřeby



Sociální služby

• transformace pobytových služeb
• LTC – integrace sociálních a 

zdravotních služeb
• Krajská a místní úroveň
• Standardy, Inspekce, kvalita
• Bezpečí, lidská práva, restriktivní

opatření





ICT and ageing-in-place









EvropskEvropskáá konference konference 
o ochrano ochraněě ddůůstojnosti stojnosti 

seniorseniorůů

Praha,Praha, 2525--2626 kvkvěětnatna 20092009



Evropská konference 
o ochraně důstojnosti seniorů

• Koncept EDAN (Elder Dignity, 
Abuse and Neglect) – kontinuum
mezi důstojností a abusem

• Geriatrická křehkost
• Dlouhodobá péče, 
deinstitutionalizace
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