
 Registrace probíhá do čtvrtka 04.02.2021

 Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním

 Registraci a dotazy zasílejte na e-mail: jirina.rabikova@mpsv.cz

 Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí
 Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů
 Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů
 Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích

8.30 – 9:00

Registrace a přihlášení

9:00 – 9:05
Zahájení moderátorem

9:05 – 9:45
Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého 
stárnutí | Realizátor: INESAN s.r.o.

Vícezdrojová analýza mapující podporu prevence v oblasti zdravého 
životního stylu a  zdravého stárnutí. Studie mapuje systémy tří ev-
ropských zemí - Švédska, Německa a Rakouska s popisem příkladů 
dobrých praxí. V českém prostředí byl realizován kvantitativní výzkum 
s cílem identifikovat bariéry zdravého životního stylu seniorů. Nedílnou 
součástí jsou zahraniční příklady dobré praxe v rámci adaptability by-
dlení podle „Konceptu celoživotního domova“. 

9:45 – 10:25
Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů 
Realizátor: MOORE Czech Republic s.r.o.

Vícezdrojová analýza mapuje cenově i  místně dostupné služby pro 
domácnosti seniorů dle živnostenského oprávnění. V  rámci ní došlo 
k rozboru nabídky a poptávky v této oblasti. Opomenuto nebylo napří-
klad ani zmapování právního rámce ČR z hlediska možného zavedení 
státem podporovaných služeb v této oblasti. Zmapována byla i oblast 
belgického a  francouzského modelu státem podporovaných služeb 
pro domácnosti seniorů, ze kterých může ČR čerpat.

10:25 – 11:05  
Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a prefe-
rence seniorů | Realizátor: MindBridge Consulting a.s.

Výzkum veřejného mínění v  rámci dotazníkového šetření, které bylo 
provedeno v populaci seniorů ČR starších 55 let. Byly zmapovány růz-
né oblasti kvality života a  životních podmínek seniorů v  krajích ČR. 
Zjišťovaly se informace a poznatky v oblasti kvality bydlení, vnímání 
dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, způsobu trávení volného 
času a bariér. Zjištěné informace se budou využívat v jednotlivých kra-
jích pro formulaci konkrétních politik.

11:05 – 11:45
Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích 
Realizátor: SocioFactor s.r.o. 

Stěžejními body Evaluace bylo zhodnocení přínosnosti spolupráce 
mezi krajskými koordinátory projektu MPSV a zástupci krajských úřa-
dů. Zásadním bodem bylo zhodnocení přínosnosti pozice krajského 
koordinátora v oblasti přípravy na stárnutí na krajské úrovni. Nezbyt-
nou součástí je kvalitativní obsahová analýza a následná komparace 
jednotlivých Akčních plánů a Strategických dokumentů pro podporu 
pozitivního stárnutí. Tyto dokumenty měly navazovat na Strategii pří-
pravy na stárnutí společnosti 2019-2025. Proběhlo zhodnocení přínos-
nosti informačního portálu, tedy webových a facebookových stránek 
pro seniory.

11.45 – 11:50
Shrnutí a závěr on-line přenosu

Projekt Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň 

vás zve na
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STUDIE A ANALÝZY:

www.facebook.com/seniorivkrajichhttps://seniorivkrajich.mpsv.cz www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ


