
 

Komunitní dům pro seniory (KoDuS) / Cohousing: 

 

- je bezbariérový bytový dům, ve kterém jsou byty a zároveň sdílené 

prostory na podporu komunitního života seniorů, 

- sdílený prostor: společenské prostory (nikoli jen chodba, výtah, kolárna), 

které jsou centrem individuálních i společných aktivit obyvatel komunitního 

domu seniorů, zejména společenská místnost pro formální i neformální 

setkávání obyvatel domu, dále pak např. tělocvična, posilovna, sauna, 

televizní místnost, hobby místnosti (např. fotokomora), dílny, technické 

zázemí (úložné prostory, společná prádelna). Dům je často úzce propojen 

s venkovním zázemím (terasa, zahrada). 

- jde o formu nájemního bydlení pro seniory tak, aby došlo k uchování 

a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl 

umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. 

Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti 

každého jedince. 

- nový typ bydlení pro seniory, který má vytvořit podmínky pro jejich aktivní 

stáří, „kamarádské“ spolužití, 

- budoucí nájemníci bytů jsou osoby starší 60 let. 

V angličtině „Cohousing“ je možné přeložit jako blízké sousedské bydlení / 

spolu-bydlení. Cohousing je druhem komunitního bydlení. Jedná se o vědomě 

budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané 

mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. 

Každá domácnost má k dispozici plně zařízenou a zcela soběstačnou soukromou 

bytovou jednotku, stejně jako v "běžném" bydlení. Užitková plocha bytu je 

ovšem výrazně rozšířena o společné prostory (interiéry i exteriéry), které sdílí 

stejnou měrou všichni obyvatelé komunity. Velmi důležitý je fakt, že 

se obyvatelé aktivně podílí na fungování sousedského společenství. 

Cohousing vznikl jako reakce na běžné anonymní formy bydlení 

a z pragmatických důvodů - participace, spolupráce a vzájemná výpomoc 

mezi lidmi přináší konkrétní pozitiva (např. projekty na míru, identifikaci 

s prostředím a z toho vyplývající pocit bezpečí, efektivnější využití času, sdílení 

vybavení a prostředků, dostatek sociálních kontaktů i jiných inspirativních 

podnětů, různé formy pomoci, které není v současné době schopna zajistit 

vlastní rodina). 



Senior cohousing nabízí alternativu k stárnutí v institucích a stárnutí doma. 

Na rozdíl od stárnutí v institucích (tj. např. v domovech pro seniory) je senior 

cohousing založen na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře 

a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném 

sociálním prostředí. 

Na rozdíl od stárnutí ve vlastním domově poskytuje senior cohousing dostatek 

sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby. 

Senior cohousing není určen pouze pro neobvykle aktivní či výjimečně 

zdravé seniory. Naopak i ti, kterým se v důsledku stárnutí či nemoci mění 

schopnosti (mohou být například pohybově omezeni), zde naleznou přiměřeně 

velké, bezbariérové a přátelské prostředí, které má do velké míry schopnost 

nahradit chybějící nebo příliš vzdálenou rodinu. 

Dalším možným argumentem je, že se v současné době stále zvyšuje počet 

jednočlenných domácností. Život v cohousingu pak do určité míry může 

nahradit chybějící rodinné zázemí. 

 


