
 

 

 

Koncepce proseniorské 
politiky  

 
města Litoměřice  

pro rok 2017 -2020 



Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4.zasedání 
dne 24. 5. 2017 schválilo koncepci proseniorské politiky 

pro rok 2017 – 2020 města Litoměřice 

• tato koncepce navazuje na Národní akční plán podporující 
pozitivní stárnutí 2013 – 2017 

 

• návaznost na 4. Komunitní plán města Litoměřice - Cíl 2.3 
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory  

 

• dále navazuje na Střednědobý plán rozvoje města Litoměřice 
          



Skladba skupiny obyvatel – seniorů 
statistické údaje 

• celkový počet obyvatel města Litoměřice - 24 520  
 
• počet obyvatel nad 60 let je 6 340 
 
• podíl seniorů žijících ve městě tvoří 21% z celkového počtu 

obyvatel města 
 
• důležitou součástí strategického přístupu ke stárnoucí 

generaci je zohlednění genderového zastoupení skupiny 
seniorů 

      rozložení podle pohlaví senioři nad 60 let – 57 % ženy 
                                                                                     43 % muži 
                                                              nad 80 let – 70 % ženy 
                                                                                     30 % muži 

 



Cíle proseniorské politiky 

Výsledkem zvyšování kvality lidského života, zlepšování zdravotního 
stavu populace dochází k prodlužování délky lidského života, seniorský 
věk se stává významnou fází lidského života. Při vstupu do této fáze si 
člověk musí ujasnit, jak bude žít dál a jaká bude kvalita jeho dalšího 
života 
• velký společný cíl – kvalitně prožít stále se prodlužující období 

seniorského věku 
• smysluplné využití volného času, různorodé aktivity 
• cítit se potřebným, předávání životních moudrostí a zkušeností 

mladší generaci 
• zamezit sociálnímu vyloučení seniorů 
 
rozsáhlá síť poskytovatelů veřejných, sociálních a dobročinných služeb 
(pomoc a podpora v nejrůznějších životních situacích) 
 

 



Opatření proseniorské politiky 
• podpora dobrovolnictví 

• zajištění stabilní finanční podpory ze strany města Litoměřice 

• posilování mezigeneračních vztahů existencí multigeneračních 
center ve městě Litoměřice 

• zapojování aktivních seniorů do KPSS 

• vytváření bezpečného prostředí pro seniory, kontrola 
dodržování ochrany lidských práv a svobod starších, 
zranitelných osob 

• naplňování programu Národní sítě zdravých měst ČR, šíření 
příkladů dobré praxe 

• zajištění dostupnosti a finanční podpory celoživotního 
vzdělávání seniorů, univerzita U3V 

• zajištění fungování právní poradny na Městském úřadě v 
Litoměřicích 

 

 



Informovanost seniorů 

• Informovanost seniorů o nadcházející události 

     zprávy v tisku 

     mobilní rozhlas 

     vývěsky 

     infocentrum 

     webové stránky, facebook 



www.litomerice.cz/dokumenty-meu 

 

Děkuji za pozornost 

 
Bohdana Dojčinovičová 

Úsek komunitního plánování sociálních služeb Litoměřice 
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