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PODROBNĚ 

Stárnutí obyvatelstva: výzvy 
pro města v oblasti 
zdravotnictví a zaměstnanosti 
Konečné závěry Active A.G.E. 
 
Stárnutí obyvatelstva je pro většinu 
evropských zemí jak výzvou, tak 
příležitostí, a to zejména v současné 
hospodářské situaci. Je zapotřebí 
strukturálních reforem veřejných systémů 
v oblasti důchodů, zdravotnictví, 
zaměstnanosti a vzdělávání, aby se 
odvrátil rostoucí tlak stárnutí obyvatelstva 
na veřejné rozpočty. Města hrají v tomto 
procesu zásadní roli: tato nová 
demografická situace je rovněž příležitostí 
k přijetí integrovaného a trvalého postoje k 
aktivnímu stárnutí, který více zohledňuje 
individuální životní styly lidí, a tím přispívá 
ke zlepšení kvality života starších lidí a 
podporuje sociální soudržnost. 

 
V průběhu období tří let spolupracovalo 
devět měst sítě Active A.G.E. na třech 
tématech – stáří a ekonomika, stáří a péče 
a stáří a začlenění.  

Pro vypracování politik v oblasti 
zaměstnanosti a zdravotnictví, které by 
odpovídaly potřebám starších lidí, 
doporučují města sítě Active A.G.E.:  

 
Rozvinout úzkou spolupráci mezi 
různými subjekty v sociální oblasti, 
které se angažují na místní úrovni, a 
vytvořit tak účinné sítě a informační 
systémy. Cílem je, aby starší lidé a jejich 

rodiny získali přístup k co nejširšímu 
spektru nabízených služeb. 
 
Věnovat zvláštní pozornost podpoře 
projektů, jejichž cílem je co nejširší 
využití lidských zdrojů ve všech 
věkových skupinách. Projekty pro mladé 
a starší občany jsou stejně významné. 
Otevře to prostor pro mezigenerační 
aktivity pro mladé lidi, ale i pro starší a 
velmi staré občany. Zkušenost projektu 
„Societa Service“ v Praze slouží jako velmi 
inovativní příklad řešení péče, kdy dochází 
ke kombinaci zdravotní péče a aktivního 
stárnutí. 
 
Navrhnout opatření, na nichž by se podílel 
jak veřejný, tak soukromý sektor. Tato 
opatření by se měla soustředit na podporu 
pomáhajících členů rodiny a na hledání 
řešení, která by zohledňovala jak 
individuální, tak společné potřeby (viz 
místní akční plán Říma). 
 
Města sítě Active A.G.E. rovněž 
stanovila   hlavní   cíle,  které   by     tyto  

 
politiky  měly  mít   obsaženy   ve   třech  
oblastech:          hospodářství,        péče   
a začlenění. 

Pokud jde o stáří a ekonomiku, 
konkrétněji o omezení a příležitosti 
spojené s pracovním trhem, města 
zapojená v síti Active A.G.E. kladla důraz 
na následující cíle: 

- zlepšení kvality práce (pracovní 
podmínky, otázky související se 
zdravím, mzdami, kvalifikací) 
v souvislosti s vysokou 
nezaměstnaností a nízkou 
poptávkou na trhu práce; 

http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/active-age/our-partners/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_LAP_Rome_Age_and_Care.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_LAP_Rome_Age_and_Care.pdf


- prodloužení délky pracovního 
života: politiky zaměřené na 
zvýšení zaměstnatelnosti 
starších lidí a jejich 
hospodářské a sociální 
začlenění a aktivní občanství; 

 prodloužení délky pracovního 
života: politiky zaměřené na 
zvýšení zaměstnatelnosti 
starších lidí a jejich 
hospodářské a sociální 
začlenění a aktivní občanství; 

- zvýšení věku odchodu do 
důchodu za účelem 
udržitelnosti důchodového 
systému a systému zdravotní 
péče; a 

- zvýšení věku odchodu do 
důchodu za účelem 
udržitelnosti důchodového 
systému a systému zdravotní 
péče; a 

- rozvoj podnikání, podpora 
samostatné výdělečné činnosti, 
podpora nově vznikajících 
podnikatelských subjektů. 

- rozvoj podnikání, podpora 
samostatné výdělečné činnosti, 
podpora nově vznikajících 
podnikatelských subjektů. 

Zde je k dispozici odkaz na zprávuZde je k dispozici odkaz na zprávu 
s konkrétními případovými studiemi. 

Pokud jde o stáří a péči, města se 
zaměřila na řešení týkající se zlepšení 
zdraví starších občanů a jejich 
nezávislost. Cílem nalezených řešení 
bylo: 

- zajištění lepšího zdraví a lepší 
kvality života, boj proti depresi 
a odloučení; 

- rozvoj domácí péče a podpora 
rodiny, vytváření lepších 
podmínek pro to, aby mohli 
starší lidé zůstat v domácím 
prostředí; 

- rozvoj dlouhodobých systémů 
zdravotní péče; 

- zlepšení kvality sociálních 
služeb; a 

- zvýšení počtu pečovatelů. 

Zde naleznete odkaz na zprávu 
s konkrétními případovými studiemi. 

Pokud jde o stáří a začlenění, hlavní 
zlepšení by měla zajistit:  

- lepší přístup k bydlení 
přizpůsobenému těm 
nejzranitelnějším a osobám 
s nízkými příjmy 
prostřednictvím integrovaných 
strategií, které podporují 
cenově dostupné a kvalitní 
bydlení; 

- aktivní účast občanů, zapojení 
do života ve společnosti 
(zejména u nejzranitelnějších 
skupin  jako jsou ženy a 
menšiny), využívání 
dobrovolnictví, návrat do 
zaměstnání a trvalé vzdělávání; 

- snížení chudoby a postupující 
marginalizace zajištěním 
dostatečně vysokých penzí ze 
sociálních příspěvků. 

Zde je k dispozici odkaz na zprávu 
s konkrétními případovými studiemi. 

Více informací naleznete zde: 

 

  Mini-stránka projektu Active 
A.G.E. – webové stránky 
URBACTu  

 Závěrečná zpráva projektu Active 
A.G.E. – PDF 

 Řím pod drobnohledem – webové 
stránky URBACTu 

 Edinburgh pod drobnohledem –  
webové stránky projektu URBACTu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_Subtheme_report__Age_and_Economy_1.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_Subtheme_report__Age_and_Economy_1.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_Subtheme_report__Age_and_Care_2.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_Subtheme_report__Age_and_Inclusion_3.pdf
http://urbact.eu/?id=62
http://urbact.eu/?id=62
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/activeage_final_report_may11_02.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/activeage_final_report_may11_02.pdf
http://urbact.eu/en/results/zoom-on/?zoomid=22
http://urbact.eu/en/results/zoom-on/?zoomid=23


REPORTÁŽ 

Podpora    aktivního   stárnutí   
– PRAHA POD 
DROBNOHLEDEM  

                                                            
Praha, hlavní 
město České 
republiky, se 

řadí mezi 
hospodářsky 

nejrozvinutější 
regiony 

Evropské unie. 
Toto město 

s 1,7 miliony obyvatel vytváří bezmála 
čtvrtinu HDP země, zejména díky oblasti 
služeb. Demografické změny v Praze by 
proto mohly potenciálně ovlivnit 
konkurenceschopnost a hospodářský 
rozvoj celé země.  
 

Místní výzvy 

Praha má nejstarší demografickou 
strukturu v zemi: populace starších lidí zde 
již převyšuje počet dětí a podle odhadů jej 
v roce 2027 bude převyšovat 
dvojnásobně. Míra zaměstnanosti osob 
mezi 55 a 64 lety činí v současné době    

48 %  od roku 2002 se zvýšila o 7 %  
což se zdaleka neblíží nejvyšším 
hodnotám dosaženým ve Švédsku (70 %). 
V posledních letech tvoří většinu uchazečů 
o zaměstnání věková skupina 50-54 let. 
Sociologické a statistické studie životních 
podmínek důchodců v Praze odhalily, že 
více než dvě třetiny z nich nevykonávají 
výdělečnou činnost. Pokud pracují, činí 
tak, aby si  udrželi svůj životní standard 
(27 %), aby si vydělali finanční prostředky 
(23 %), či aby zůstali začleněni ve 
společnosti (21 %). 97 % procent jejich 
příjmů pochází z penzí, ale většina z nich 
připouští, že penze jsou nedostatečné.  

Mezi   faktory,   které     brání zvýšení míry 
zaměstnanosti   mezi  staršími  lidmi,  patří 
u lidí ve věku  50  let  a  více nedostatečné 
vzdělání  a   zastaralá   kvalifikace, kultura 
diskriminace   na základě věku v podnicích 
a   konečně   nedostatek spolupráce  mezi 
podnikatelským sektorem  a  vzdělávacími 
centry  pro dospělé, což vede  k  tomu,  že 
kvalifikace,     které     se     jim     dostane, 
neodpovídá potřebám.                              
 
Tato  zjištění   byla   využita   jako    základ  
pro práci pražské Místní podpůrné skupiny 
projektu    URBACT,    která    vypracovala 
místní  akční  plán  se dvěma hlavními cíli: 
lidé  ve  věku   50  let   a   více,  kteří   jsou 
nezaměstnaní   či    zranitelní    v     oblasti 
pracovního trhu, a lidé v důchodu, kteří by 
chtěli zůstat v práci nebo se do ní vrátit. 

Výsledky: místní akční plán na podporu 
zaměstnatelnosti lidí ve věku 50 let a 
více  
Tento místní akční plán, jehož celkový 
rozpočet se odhaduje na 320 000 eur, se 
zaměřuje na několik cílů: 

 zlepšení informací pro uchazeče o 
zaměstnání a důchodce o 
možnostech zaměstnání, která jsou 
pro ně dostupná, a zvyšování 
povědomí o myšlence zůstat 
„aktivní“ po dovršení 50 let pomocí 
rozvoje informačních systémů a 
nástrojů komunikace; 

 zvyšování zaměstnatelnosti 
starších lidí díky vzdělávání a 
odborným rekvalifikačním 
činnostem a podněcování jich 
k hledání nové práce; 

 přesvědčování podniků, aby 
zaměstnávaly osoby starší 50 let 
tím, že zhodnotí kapitál starších 
zaměstnanců (schopnosti, 
zkušenosti, nižší investice do 
zaškolení); 

 rozvoj lepší interakce mezi 
zaměstnavateli a vzdělávacími 
organizacemi tak, aby nabídka 
odpovídala poptávce; 



 podpora    flexibilního   zaměstnání 
a práce na částečný úvazek. 

Více informací naleznete zde: 

   

 Místní akční plán Prahy – PDF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_LAP_Prague.pdf


NOVINKYNOVINKY 
 
INFORMAČNÍ DEN URBACTu 
v České republice! 

(16. 1. 2012, Brno) 

Cílem INFORMAČNÍCH DNŮ URBACT je 
vyhodnotit závěry z dosavadního 
provádění programu URBACT, vyhodnotit 
závěry z účasti jednotlivých států 
v URBACTu a představit podmínky 3. 
výzvy URBACTu k podávání návrhů. 

Program INFORMAČNÍCH DNŮ URBACT, 
na jehož organizaci se spolupodílejí 
členské/partnerské státy a sekretariát 
URBACT, bude rozdělen do dvou částí: 
dopolední část bude věnována závěrům 
vyplývajícím z implementace programu 
URBACT a odpolední část programu bude 
věnována 3. výzvě URBACTu k podávání 
návrhů.  
 
Vřele Vás zveme k účasti na Vašem 
INFORMAČNÍM DNU URBACTu, jste-li:  

 národní partnerské město, město či 
vnitrostátní/regionální sdružení 
měst, které má zájem zapojit se do 
programu URBACT; 

 národní orgán, který se zabývá 
otázkami rozvoje měst; 

 národní/regionální řídicí orgán 
programů EFRR a ESF; 

 národní odborník URBACTu; 
 národní kontaktní místo URBACTu. 

 
Zde je kalendář již naplánovaných 
INFORMAČNÍCH DNŮ:  

 NORSKO: 14. prosince v OSLU 

 MAĎARSKO: 14. prosince v 
BUDAPEŠTI 

 POLSKO: 15. prosince ve 
VARŠAVĚ 

 FRANCIE: 19. prosince v SAINT-
DENIS 

 PORTUGALSKO: 5. ledna v 
LISABONU 

 LUCEMBURSKO: 11. ledna v 
LUCEMBURKU 

 BELGIE: 11. ledna v BRUSELU 

 ITÁLIE: 12. ledna v ŘÍMĚ 

 ŠPANĚLSKO: 12., 13. a 16. ledna 
v MADRIDU 

 ČESKÁ REPUBLIKA A 
SLOVENSKO: 16. ledna v BRNĚ 

 LOTYŠSKO – ESTONSKO – 
LITVA: 20. ledna v RIZE 

 BULHARSKO: 24. ledna v SOFII 

 

Kromě INFORMAČNÍCH DNŮ 
organizovaných na vnitrostátní úrovni 
bude spolu s Komisí zorganizován i 
jeden informační den na úrovni 
evropské. Bude se konat 18. ledna 
v Bruselu a bude zaměřen na publikum 
z řad místních, regionálních a 
národních stálých zastoupení 
v Bruselu.  
 
V blízké době budou k dispozici i další 
informace.  
 
Více informací naleznete zde: 

 Výzva k podávání návrhů do 
programu URBACT – webové 
stránky URBACTu  

 Zapojte se – webové stránky 
URBACTu 

 Projekty URBACT – webové 
stránky URBACTu 

 

http://urbact.eu/?id=400
http://urbact.eu/?id=400
http://urbact.eu/?id=337
http://urbact.eu/?id=336


Třetí výzva URBACTu 
k podávání návrhů – databáze 
pro vyhledávání partnerů 

Více informací naleznete zde: 

 

 Databáze pro vyhledávání partnerů 
– webové stránky projektu 
URBACT Během druhého prosincového týdne až do 

poloviny března bude otevřena výzva 
k podávání návrhů projektů URBACT na 
vytvoření 19 nových tematických sítí. Již 
nyní můžete začít pracovat na projektové 
žádosti a vyhledávat partnerská města.  

 Monitorovací výbor URBACT: 
rozhodnutí o 3. výzvě k podávání 
návrhů – webové stránky  
URBACTu 

 
Otevřete databázi pro vyhledávání 
partnerů, která Vám s tím pomůže!   

Databáze pro vyhledávání partnerů je 
nástroj, který by Vám měl pomoci buď 
vyhledat partnerská města pro Vaši žádost 
(fáze Declaration of Interest), nebo se stát 
partnerem v již navrženém projektu.  

 

 

 

 
 Jste-li potenciálním Lead 

partnerem a hledáte-li partnery, 
můžete přidat svůj projekt do 
databáze tím, že vyplníte formulář 
dostupný níže (kliknutím na „Add a 
project idea” (“Přidat návrh 
projektu“)). 

 

 

 

 Máte-li zájem o účast na některém 
z projektů, níže naleznete popis 
návrhů projektů, které zaslali 
potenciální Lead partneři, kteří 
hledají partnery (kliknutím na „Go“ 
(„Dále“)).  

 
Přejděte na Databázi pro vyhledávání 
partnerů  

Upozorňujeme, že návrhy projektů, které 
se zobrazují v databázi, nejsou 
sekretariátem URBACT filtrovány ani 
schváleny. Databáze slouží k informačním 
a kontaktním účelům, aby Vám umožnila 
vytvořit si projekt, než sekretariátu 
URBACT úředně podáte svou Declaration 
of Interest.  

 

http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5096
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