
Komunitní bydlení
(nejen) pro seniory 

Pozvánka na workshop

21. listopadu 2013
9:30 - 16:45
Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno

V posledních cca 10 letech se stále více diskutuje otázka sociálního zabezpečení seniorů. Vzhledem  
k demografickému vývoji společnosti a jeho prognózám je spolu s prodlužováním průměrného věku 
obyvatel toto téma stále více aktuální. Jedním z nejdůležitějších aspektů kvality života seniorů je 
jejich bydlení. Obecně dnes chápeme bydlení těch starších ve svém přirozeném sociálním prostředí, 
kde trávili svou podstatnou část života, jako určitý ideál. Se stoupajícím věkem se ale v tomto 
prostředí postupně zužuje okruh blízkých, a někteří musí čelit postupnému osamocení. A právě 
osamělost bývá častou příčinou ztráty smyslu života. Omezení osamocení tak v sobě skrývá potenciál 
prodloužení vitality a soběstačnosti stárnoucího člověka. To je důležité pro něj samotného, ale i pro 
všechny, kteří se v případě potřeby o méně mohoucí starají a pomáhají jim. Stárnutí společnosti vede 
jednotlivé státy, organizace, spolky či církve k přehodnocování vlastních politik pro seniory, stoupá    
i poptávka po seniorském bydlení. Pokud bude toto prostředí navrženo tak, aby skutečně 
aktivizovalo člověka a zlepšilo nejen obecnou kvalitu života seniorů, oddálí se i nutnost případné 
pomoci. Odklad odchodu do specializovaných domovů pro seniory by pomohl řešit i nárůst poptávky 
po bydlení v těchto zařízeních.

Cílem workshopu je představit koncepty a formy komunitního bydlení. Účastníci se seznámí             
s teoretickým rámcem, dozvědí se o možnostech architektonických konceptů, nebo o dalších socio-
ekonomických souvislostech komunitního bydlení pro seniory. Prezentované budou jak příklady       
ze zahraničí, tak i nová koncepce bydlení pro seniory zpracovaná MPSV ČR či zkušenosti s přípravou 
modelového řešení komunitního bydlení pro seniory v Brně. Nedílnou součástí workshopu je 
odpolední moderovaná diskuze nad tématem.

Workshop je určen především zástupcům měst a obcí (politické reprezentaci i zástupcům 
úřadu), zástupcům ministerstev a dalších odborných institucí či neziskových organizací, ale 
např. i developerům a dalším, kteří se zajímají o alternativní možnosti tvorby bydlení pro 
seniory nebo jiné specifické skupiny obyvatel. Workshop je kapacitně omezen pro 15 - 20 
předem registrovaných účastníků (registrace viz odkaz níže).



Program: 

 9:30 - 10:00 R  

10:00 - 10:15 Úvodní slovo organizátorů

10:15 - 12:00 Dopolední blok

Dopolední blok workshopu bude zaměřen na teoretická východiska konceptu komunitního bydlení se 
zaměřením na seniory, na příklady dobré praxe ze zahraničí a na představení prvních konceptů 
komunitního bydlení u nás. 

ŕ Koncept komunitního bydlení 
ŕ Veronika Bešťáková (Cohousing.cz): Komunita v zahraničí
ŕ Naděžda Francová: Vytváření malých komunit pro specifické skupiny obyvatel u nás  

12 :00 - 13:00 P

 13:00 - 14:30 Odpolední blok

V odpoledním programu přednášek budou představeny zkušenosti při přípravě koncepce bydlení   
pro seniory z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí, na které naváže představení projektu 
3LSG – HELPS místní podpůrné skupiny Brno, které se zabývá možnostmi bydlení pro seniory v 
malých komunitách. V poslední přednášce se více dozvíme o aspektech dlouhověkosti v kontextu 
sociálních vztahů v komunitě.

ŕ Lenka Bočková (Ministerstvo práce a sociálních věcí): Zkušenosti z přípravy národní koncepce                         
    bydlení pro seniory 
ŕ Lucie Galčanová (FSS, Masarykova Univerzita v Brně): Zpráva o projektu bydlení pro seniory 
   v Brně – sociologický exkurs v rámci projektu HELPS 
ŕ Petr Wija (Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče): Dlouhověkost, zdraví 
   a sociální vztahy v komunitě 

14:30 - 14:45 Přestávka na kávu

14:45 - 16:45  Moderovaná diskuse

Na základě konkrétního projektu bydlení pro seniory ve městě Brno budou účastníci workshopu 
diskutovat nad formami komunitního bydlení pro seniory a nad procesy vzniku tohoto druhu bydlení, 
které přímo souvisí nejen s formou jejich financování, ale především s možností vzniku a fungování 
komunity s ohledem na věk, zdravotní stav lidí a jejich chuti se něčeho takového účastnit. Diskuse 
počítá s aktivním zapojením všech zúčastnených. Součástí diskuse bude také formulování závěrů a 
poznatků z celého dne.

egistrace účastníků

David Tichý (Centrum kvality bydlení): 

řestávka na oběd 

*****
Účast na semináři je bez registračního poplatku, registrace je však nutná.
Registrovat se můžete do 17. listopadu 2013 na tomto odkaze: 
www.ZdravaMesta.cz/workshop-komunitni-bydleni
Více informací k tématu workshopu na Tichy@unitarch.eu
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