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Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu.

Bydlení dostupné (nejen) pro seniory
8:30 – 9:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl

9:00 – 9:10
Zahájení moderátorem a informace k programu

9:10 – 9:40
Bydlení jako významný prvek stárnutí v přirozeném 
prostředí
Přednášející: doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. - vedoucí 
Katedry sociální politiky a sociální práce, FSS Masarykovy univer-
zity v Brně. 

Prosazení konceptu stárnutí v  přirozeném prostředí je spojeno 
s nastavením adekvátních nástrojů a vytvořením vhodných podmí-
nek, které napomáhají s náplní tohoto konceptu v praxi. Mezi jiný-
mi také dostupné a bezpečné bydlení, které lze v případě snížené 
soběstačnosti propojit s poskytováním neformální a/nebo formální 
péče. 

9:40 – 10:30 
Komunitní bydlení pro seniory
Přednášející:  Mgr. Olga Starostová – sekretariát radní pro sociál-
ní politiku a zdravotnictví Hlavního města Prahy

Autorka se věnuje problematice seniorského bydlení od roku 2016 
v  rámci Diakonie, kde vznikla publikace Stárnutí v  komunitě za-
měřená na různé typy seniorského bydlení a péče v obci. Dále se 
podílela na evaluaci první etapy komunitních domů pro seniory 
v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je 
obsažena v příručce Komunitní dům seniorů 2016-18. Dostupné 
malometrážní bezbariérové bydlení je podle ní základním předpo-
kladem stárnutí v přirozeném prostředí a komunitě s akcentem na 
respekt k přání většinové populace: stárnout doma. 

10:30 – 11:10 
Systémová opatření v oblasti zdravého stárnutí. Dopo-
ručení založená na vícezdrojové analýze
Přednášející: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – ředitel Institutu evaluací 
a sociálních analýz, INESAN, s.r.o.

Příspěvek je zaměřen na příklady zahraniční praxe týkající se adap-
tability bydlení a  bezbariérového bydlení; komparativní analýza 
shrnuje dobrou praxi z Rakouska, Švédska a Německa. Dále bu-
dou představeny výsledky kvantitativního výzkumu uskutečněného 
v Česku, které odrážejí aktuální zkušenosti seniorů v oblasti bydlení 
a zdravého životního stylu.

11:10 – 11:30

Přednášející: Barbora Špicarová Stašková, M.A. – hlavní garant 
projektu Podpora sociálního bydlení, MPSV ČR

Sociální bydlení pomáhá lidem v bytové nouzi nebo těm, kterým 

sociálních pracovníků. Vedle něj existují další možnosti pomoci v ob-
lasti bydlení nejen pro seniory, jako jsou kontaktní místa pro bydlení, 

11:30 – 11:50 
Senioři v sociálně vyloučených lokalitách
Přednášející: Ing. arch. Kristian Holan – Expert pro sociální bydlení; 
Agentura pro sociální začleňování, MMR ČR

Stejně jako celá společnost stárne i seniorská populace sociálně 
vyloučených obyvatel. Cílem příspěvku je představit data ze sčítá-
ní z Výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností v 
roce 2021 a životní strategie sociálně vyloučených seniorů, které se 
významně neliší od ostatních obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 

11:50 – 12:00
Shrnutí a závěr online kulatého stolu 

Projekt Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň 

vás zve na
On-line  
KULATÝ STŮL

3.3.
2022 
od 9 hodin

hrozí. Poskytuje pomoc různým cílovým skupinám prostřednictvím

dávky v bydlení, spolubydlení, sociálně realitní agentury a další.

Sociální bydlení jako specifická forma podpory
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