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PROJEKTY ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ 2003–2007 – 
DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

PROJECTS OF AGEING IN HEALTH 2003–2007 – GRANT SUPPORT PROGRAMME 
OF THE CZECH MINISTRY OF HEALTH

BARBORA KOLÁŘOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Praha

SOUHRN

Ministerstvo zdravotnictví podporuje, v rámci své rozpoètové kapitoly, nestátní neziskové organizace, které se zabývají péèi 
o seniory a obèany postiženými chorobami spojenými s vyšším vìkem. V èlánku je uveden pøehled poskytnutých dotací v minulých 
ètyøech letech a jsou uvedeny tematické okruhy programu. Výsledky ukazují, že mezi neziskovými organizacemi stále víc stoupá 
zájem o program, který se zabývá seniorskou problematikou.

Klíèová slova: senior, státní dotace, nestátní neziskové organizace, aktivní stárnutí

SUMMARY

Within its budget, the Ministry of Health supports NGOs that are involved in caring for the elderly and citizens affected with 
diseases connected with advanced age. Presented is a review of subsidies granted in the past four years along with the topics covered 
in the programme. Results show that among non-profit organizations there is an increasing interest in the programme dealing 
with problems of old age.
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Dotaèní program Projekty zdravého stárnutí (dále 
jen „Program“) byl vytvoøen v návaznosti na Národní 
program pøípravy na stáøí a stárnutí na období let 2003–
2007, který se vláda ÈR zavázala plnit svým usnesením 
è. 485 ze dne 15. 5. 2002. 

Program je jedním ze zpùsobù, kterým Ministerstvo 
zdravotnictví v rámci své pùsobnosti realizuje hlavní 
principy a cíle Národního programu pøípravy na stáøí 
a stárnutí. 

Podpora aktivního a zdravého životního stylu seni-
orské i preseniorské populace je jedním z hlavních cílù 
programu. Finanèní rozpoèet celého programu èiní na 
jeden rok maximálnì 10 000 000 Kè.

Program je urèen nestátním neziskovým organiza-
cím, které pracují ve prospìch seniorù. Jedná se zejména 
o následující typy subjektù: obèanské sdružení, církevní 
organizace, obecnì prospìšná spoleènost, mìsto a obec.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo tento program 
na podporu aktivního stárnutí poprvé v roce 2003. První 
projekty byly tedy realizovány v roce 2004. 

Nestátní neziskové organizace mìly možnost pøedložit 
projekty do sedmi rùzných tematických okruhù:
1. Rekondièní a edukaèní pobyty se zdravotním progra-

mem – umožòují žadatelùm organizovat pobytové akce 
a poskytovat intenzivní péèi o obèany nad 55 let vìku 
s odbornou lékaøskou garancí.

2. Edukaèní a docházkové akce (kurzy a výcviky) – jsou 
urèené pro prùbìžnou edukaèní a rehabilitaèní aktivitu 
mladším i starším seniorùm. Pøíkladem mùže být kurz 
životosprávy, trénink pamìti, relaxaèní cvièení. 

3. Pøednášky – podporují osvìtovou èinnost formou 
tematických besed se zamìøením na problemati-
ku zdravého stárnutí a prevenci chorob spojených 
s vyšším vìkem.

4. Edièní èinnost – slouží k vydávání tiskovin, audio 
i video materiálù se zamìøením na stárnutí. Okruh 
zahrnuje nejen seniory, ale i rodinné pøíslušníky 
a nejširší veøejnost. 

5. Projekty zamìøené na poradenství – umožòují zøizová-
ní poradenských telefonních linek, webových stránek 
a poraden.

6. Projekty zamìøené na vybavení a provoz pùjèoven 
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek – slouží ke 
zøizování a vybavení pùjèoven kompenzaèních a reha-
bilitaèních pomùcek pro seniory a zdravotnì postižené 
obèany.

7. Projekty zamìøené na zøízení komunitních center urèe-
ných obèanùm postiženým demencí a jejich rodinám 
– centra jsou urèena seniorùm postiženým demencí 
a jejich rodinám. Centra poskytují úlevu rodinným 
peèovatelùm, aby získali èas na nezbytný odpoèinek 
a mohli se o seniora starat v domácím prostøedí.

Pro lepší pøedstavu toho, jaké projekty jsou v rámci pro-
gramu podporovány, následují dvì modelové ukázky: 

1. „Škola zdravého stárnutí“ r. 2007 (rozpoèet projektu 
byl 36 000 Kè).

 – Organizátoøi pøipravili pro zájemce z øad seniorù sérii 
kurzù v oblasti správné výživy (10 hodin pøednášek), tré-
nink pamìti (30 hodin), vhodné sportovní aktivity, jóga, 
relaxace… (80 hodin) a jako doplnìní kurzu je možná 
aktivní úèast v kurzu arteterapie a muzikoterapie.

2. „Zdravé tìlo a zdravý duch“ r. 2007 (rozpoèet pro-
jektu 60 000 Kè).

 – Cílem tohoto projektu bylo motivovat obyvatele pen-

zionu, aby sami dbali o svou kondici a zdravotní stav. 
Mezi tématy, která se pøednášela, bylo napø. „Umíme 
správnì jíst?“ nebo „Co je to cholesterol a proè je nebez-
peèný?“ Na základì požadavkù klientù byla teoretická 
pøednáška propojena s aktivním rehabilitaèním cvièením 
a fyzioterapií. Nìkteré z projektù byly více aktivizaèní 
a prostøednictvím jiných úèastníci dostali nové infor-
mace napø. ve formì pøednášky. Mezi nejoblíbenìjší však 
patøily ty projekty, které podporovaly seniory v získávání 
nových dovedností a poskytly jim také spoleèenský záži-
tek. Projekty, které pøispívaly ke vzniku center pro oso-
by s demencí, považujeme za velmi dùležité zvláštì pro 
budoucnost, aby mohli i lidé s tímto postižením zùstat 
co nejdéle v domácím prostøedí.

Obr. 2: Rozdìlení finanèních prostøedkù podle jednotlivých let.

Závìrem je tøeba øíci, že program, který byl a je zamì-
øen na podporu seniorské problematiky, splnil svùj úèel, 
a to prostøednictvím øady organizací, které pøihlásily na 
Ministerstvo zdravotnictví ÈR své projekty.

Za ètyøi roky trvání programu bylo poskytnuto 176 
organizacím celkem 33 448 000 Kè na realizaci 254 
projektù (obr. 2).

Obr. 1: Rozdìlení finanèních prostøedkù podle jednotlivých tematických 
okruhù pro rok 2006.

Ze závìreèných zpráv o projektech vyplývá, že samot-
nými seniory byly jednotlivé realizované aktivity hod-
noceny kladnì a rádi se jich úèastnili. Použité finanèní 
prostøedky, které byly ze státního rozpoètu vyèlenìny, 
zdaleka ovšem nestaèily pokrýt požadavky neziskových 
organizací. Je pozitivní, že bylo možné alespoò takto pøi-
spìt ke zlepšení kvality života tìch seniorù, jež se projektù 
úèastnili. Z dostupných informací je zøejmé, že zájem 
o projekty zamìøené právì na tuto cílovou skupinu stále 
stoupá.

Podle demografických prognóz bude v roce 2050 žít 
v ÈR pøibližnì pùl milionu obèanù starších 85 let (ve 
srovnání s 101 718 v roce 2006) a tøi miliony osob starších 
65 let, tj. 31,3 %. (Støední varianta projekce populaèního 
vývoje ÈSÚ. Poèet obyvatel nad 85 let k 1. lednu 2006.) 
Ekonomickým a sociálním vývojem ve spoleènosti se 
tedy bude v následujících letech prodlužovat prùmìrná 
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délka dožití. Znamená to tedy, že máme pøíležitost prožít 
delší život. S ohledem na to, aby byl náš život nejenom 
delší, ale abychom jej prožili i ve vyšším vìku co možná 

nejkvalitnìji a nejlépe, je v souèasné dobì pøipravován 
další Národní akèní plán pøípravy na stáøí a stárnutí na 
období let 2008–2012. 

Mgr. Barbora Koláøová
Ministerstvo zdravotnictví ÈR

Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

E-mail: barbora.kolarova@mzcr.cz

LÉKÁRNA NA TALÍŘI

PHARMACY ON THE PLATE

VĚRA KERNOVÁ, LUMÍR KOMÁREK, LUDMILA SKÁLOVÁ

Úvod

Souèástí „Dlouhodobého programu zlepšování zdra-
votního stavu obyvatelstva ÈR – Zdraví pro všechny 
v 21. století je cíl è. 5 – Zdravé stárnutí. Do roku 2020 by 
mìli mít lidé nad 65 let možnost plnì využít svùj zdra-
votní potenciál a aktivnì se podílet na životì spoleènosti. 
Podstatnou souèástí naplnìní uvedeného cíle je zajištìní 
správného stravování, které ve vyšším vìku mùže sehrávat i 
složku podporující zvládání pro tento vìk typických nemocí 
a poruch. Jde pøedevším o zažívací obtíže, nadváhu, hyper-
tenzi a poruchy glukózové tolerance.

V Èeské republice osoby starší nad 65 let tvoøí 14 % 
populace. S prodlužující se délkou života se oèekává, že 
toto procento bude v pøíštích deseti letech znaènì narùstat 
a vyžadovat nové pøístupy v široké škále služeb. Staøí lidé 

nad 65 let žijí v rodinách, sami nebo v sociálnì zdravotních 
institucích. Podíl samostatnì žijících žen je 27 %, mužù 
7 %. Znaèná èást seniorské populace využívá služeb zaøízení 
sociální péèe v oblasti zajišśování stravy. 

Protože populaèní skupina seniorù nejvíce využívá 
zdravotnický systém kapacitnì i finanènì, je prevence 
onemocnìní a zachování dobrého fyzického a duševního 
zdraví významná nejen eticky, ale i z hlediska efektivního 
fungování zdravotnictví. Stravování starších lidí mùže 
tento cíl do znaèné míry ovlivnit, tj. pomoci zmíròovat 
postup chronických onemocnìní a pøispívat k zachování 
takového zdravotního stavu, který umožòuje nezávislý, 
kvalitní každodenní život.

Vìk a jeho zdravotní, psychické a sociální charak-
teristiky ovlivòuje pøímo èi nepøímo do znaèné míry 
nutrièní stav, který se podílí na celkovém stavu zdra-




