
Workshop – Přerov, 26. – 28. 2. 2014 

Očekávání, názory a připomínky k politikám EU v oblasti života seniorů 

 

Moderátor (Jozef Jarina): 

 nízká úroveň soudnictví v bývalých socialistických státech nepříznivě ovlivňuje 

kvalitu života seniorů 

 doporučení pro EU: zaměřit pozornost na tyto státy, které jsou současně členy EU  

(v některých z těchto států stále existuje právní systém z předcházejícího režimu)  

Krynica: 

 potřeba finančních zdrojů na budování nových domovů pro seniory a lepší 

infrastruktury 

 nedostatek  vhodných prostor, kde by se senioři mohli scházet a aktivně trávit svůj 

volný čas 

 

Amata: 

 

 více pracovních míst by přineslo zvýšení kvality života i pro seniory 

 nedostatek grantových programů EU zaměřených na aktivní stárnutí (neinvestiční 

programy) 

 potřeba zjednodušení a ulehčení administrace již existujících projektů zaměřených na 

seniory 

 senioři žijící na venkově mají stížené podmínky, které jim často brání zúčastňovat se 

kulturního života ve městech  

 

Maribor: 

 

 největším problémem je príliš nízka výše důchodů, když značná část seniorů si 

nemůže dovolit zaplatit služby v domovech pro seniory 

 

Lugoj: 

 

 v Rumunsku žije více seniorů pobírajícich důchod (5,5 mil.), než aktivně pracujícího 

obyvatelstva (4,5 mil.) 

 naléhavá výzva: zvýšit nárůst ekonomiky v zemi 

 zaměstnanost je nejdůležitější pro růst ekonomiky a zlepšení životní úrovně obyvatel, 

včetně seniorů – potřeba vybudování dobrého podnikatelského prostředí v zemi 

 

 

 



Moderátor: 

 

 městské samosprávy by neměli jen čekat na centrální rozhodnutí vlád, která budou 

zlepšovat podnikatelské prostředí v zemi, ale tvorba takového dobrého prostředí pro 

podnikání by měla být nejvyšší prioritou každé lokální samosprávy (uplatnění 

vlastních nástrojů – lokální daně, nájemné,  komunikace s lokálními podnikateli, 

kontinuální a ucelená implementace strategických ekonomických a sociálních plánů) 

 

Bardějov: 

 

 úroveň kvality života seniorů zavisí na zaměstnanosti v zemi 

 mnoho regulací EU v oblasti zemědělství přineslo stížené podmínky pro zemědělce 

a tím přispělo i ke zvýšení nezaměstnanosti na venkově 

 město Bardějov je relatívně úspěšné v čerpaní EU fondů i v oblastech týkajících se 

života seniorů 

 

Přerov: 

 

 možná pomoc EU v efektivním zavádění dávkových sociálních systémů (v současnosti 

se nezanedbatelná část těchto dávek zneužívá), takto ušetřené finanční prostředky by 

mohly být využity například ke zvýšení důchodů nebo rozvoji služeb pro seniory 

 všestranná podpora využití velikého potenciálu samotných seniorů formou 

dobrovolnických programů v nejrůznějších oblastech života společnosti (sociální, 

výchovně vzdělávací, kulturní apod.), včetně zvýšení jeho společenské prestiže  

 zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům, stárnutí populace a posílení 

mezigenerační solidarity 

 


