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ÚVOD 

 

Chomutov se snaží dlouhodobě vytvářet co nejlepší podmínky pro život svých obyvatel. 

Senioři jsou v současné době významnou cílovou skupinou pro řadu specifických aktivit.  

Základní rysy Koncepce proseniorské politiky statutárního města Chomutova na období    

2019 – 2023 začaly vznikat v prosinci 2018 za významné spolupráce Odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Chomutova, příspěvkové organizace města Sociální služby Chomutov a  

členů pracovní skupiny Senioři při Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

v ORP Chomutov 2018 – 2021. 

  

Základním cílem je koncepčně a strategicky zakotvit proseniorskou politiku města 

Chomutova a jejím prostřednictvím pojmenovat témata, která jsou pro seniory důležitá a 

stanovit způsoby, jak seniorům jejich život ve městě Chomutov zpříjemnit. 

 

Koncepce je přehledně rozdělena na klíčové oblasti proseniorské podpory:  

 Prostředí pro život – veřejný sektor, bezbariérovost, doprava 

 Bydlení 

 Bezpečnost 

 Zdravotnictví a zdravotní péče 

 Sociální péče 

 Vzdělávání, kultura a sport 

 Inkluze seniorů 

 

Jednotlivé priority a opatření jsou výsledkem racionálních úvah, které směřují k jedinému cíli 

– nalezení co nejoptimálnějších prostředků a postupů vedoucích k podpoře a k odstraňování 

jednotlivých prvků sociální exkluze seniorů. Zároveň jsou stanoveny reálně s ohledem na 

možnosti města a jednotlivých partnerů. 

 

Cílem bylo vytvořit takovou koncepci, která by nebyla pouze formálním dokumentem, ale 

životaschopným materiálem, jehož naplňování pomůže zlepšit život seniorů v našem 

krásném městě.  

 

Koncepce patří mezi rozvojové dokumenty města v oblasti proseniorské politiky.  
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1 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1.1 Východiska  

 

Koncepce reflektuje národní strategické dokumenty, dokumenty krajské úrovně                      

a odpovídající dokumenty města Chomutova. Mezi další informační zdroje pro stanovení této 

koncepce patří i analytické studie a jiné formy mapování obyvatel v Chomutově.  

a) národní strategické dokumenty a dokumenty krajské úrovně 

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 20171 

 Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje2 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období       

2019 - 20213  

 Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 20214 

b) dokumenty města a další místní zdroje informací 

 Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku 20205 

 Integrovaný plán rozvoje města 6 

 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov     

2018 - 20217 

 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory 

zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 20208 

 Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 - 20209 

 Strategie území správního obvodu ORP Chomutov 2015 - 202410 

 Sociologický průzkum kvality života ve městě Chomutov 201611 

                                                             

1 https://www.mpsv.cz/files/clanky/20848/NAP_2013-2017_070114.pdf 
2 https://www.kr-ustecky.cz/koncepce-rozvoje-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje/ds-77364/p1=204397 
3 https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-

73560/p1=204396 
4 https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540 
5 http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/m-seznam-hldok/strategie.pdf 
6 http://www.chomutov-projekty.eu/ 
7 http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---

2021_fin_po-pripominkach.pdf 
8 http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty 
9 http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty 
10 http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/sd---chomutov.pdf 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/20848/NAP_2013-2017_070114.pdf
https://www.kr-ustecky.cz/koncepce-rozvoje-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje/ds-77364/p1=204397
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/m-seznam-hldok/strategie.pdf
http://www.chomutov-projekty.eu/
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---2021_fin_po-pripominkach.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---2021_fin_po-pripominkach.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/sd---chomutov.pdf


               KONCEPCE PROSENIORSKÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

      NA OBDOBÍ 2019 – 2023 

 

 

6 
 

 

1.2 Geografie 

 

Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje na křižovatce významných 

železničních i silničních dopravních komunikací. Město se rozkládá při okraji 

podkrušnohorské pánve na jižním úpatí Krušných hor. Nadmořská výška, v níž se sídlo 

nachází, se uvádí 330 m, nicméně reliéf katastru města je daleko členitější. Nová výstavba 

zasahuje až na svahy Krušných hor a rozdíl nejvyšší a nejnižší nadmořské výšky tak činí 120 

m.12 

Svou rozlohou 935 km2 patří mezi středně velké okresy České republiky a v Ústeckém kraji je 

po okresech Louny a Litoměřice třetím největším okresem. Na rozdíl od rozlohy patří 

v hustotě zalidnění se svými 133 obyvateli na 1 km2 až na páté místo ze všech sedmi okresů 

tohoto kraje. 

Chomutov je obec s rozšířenou působností a do jeho správního území patří 1 obec 

s pověřeným obecním úřadem Jirkov a dalších 23 obcí. Správní území Chomutova sousedí  

na severu se Spolkovou republikou Německo. Dále sousedí se správním územím Kadaně na 

západě, Loun na jihu, Mostu na východě a Litvínova na severovýchodě.  

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi 

s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                              

11 http://www.chomutov-
mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%2
0Chomutov%202016.pdf 

12 http://www.chomutov-mesto.cz/cz/poloha  

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/poloha
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Graf. č. 1 – Administrativní mapa správního obvodu Chomutov 

 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

 

1.3 Demografie 

K 31. 12. 2017 dle údajů Českého statistického úřadu žilo v Chomutově 48 666 obyvatel, s 

průměrným věkem 42,1 let. Z dlouhodobého hlediska dochází každoročně k mírnému snížení 

počtu obyvatel (rok 2013 – 49 185 obyvatel, rok 2014 – 48 913 obyvatel, rok 2015 – 48 710 

obyvatel, rok 2016 – 48 739 obyvatel). V roce 2017 se ve městě narodilo 480 dětí, což je 

přibližně stejně oproti minulým rokům, kdy se v  roce 2013  narodilo 457 dětí, roku 2014 485 

dětí, roku 2015 463 dětí a roku 2016, kdy se narodilo 500 dětí. Zemřelo 494 obyvatel, což je 

méně oproti předchozím rokům, kdy v roce 2013 zemřelo 530 obyvatel, roku 2014 508 

obyvatel, roku 2015 532 obyvatel a roku 2016  518 obyvatel. Uzavřeno bylo 230 manželství, 

kdy je možné spatřit zvýšení zájmu o uzavírání manželství, neboť v roce 2013 bylo uzavřeno 

160 sňatků, roku 2014 190 sňatků, roku 2015 188 sňatků a roku 2016 198 sňatků.  V roce 

2017 dochází k prudkému nárůstu počtu rozvodů (141), a to zejména oproti roku 2016 (97).   
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Dále v roce 2013 bylo rozvedeno 129 manželství, roku 2014 112 manželství a roku 2015 119 

manželství.  

Na konci roku 2016 dosahoval v Chomutově podíl nejmladší věkové skupiny na celku 

populace 15,6 %. Osoby v produktivním věku, tj. osoby mezi 15 – 64 let věku, tvořily 65,9 %. 

Senioři (osoby nad 65 let), tj. zástupci nejstaršího věkového kontingentu, pak tvořili 18, 4 %. 

Po srovnání s dalšími územně správními celky lze konstatovat, že Chomutov odpovídá věkové 

struktuře populace České republiky. Index stáří, který vyjadřuje počet obyvatel věku starších 

65 let na 100 obyvatel nejmladšího věkového kontingentu, měl v Chomutově na konci roku 

2016 hodnotu 118. Lze konstatovat, že chomutovská populace odpovídá věkové struktuře 

celorepublikové a nejsou zaznamenávány žádné významné odchylky.  

 

Tabulka č. 1: Demografický vývoj v Chomutově 

Rok  2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel celkem 49 185 48 913 48 710 48 739 48 666 

V tom podle 

pohlaví 

muži 24 368 24 186 24 028 24 022 23 992 

ženy 24 817 24 727 24 682 24 717 24 674 

V tom ve věku 

(let) 

0 - 14 7 467 7 469 7 502 7 621 7 572 

15 - 64 33 577 32 983 32 500 32 128 31 807 

65 a více 8 141 8 461 8 708 8 990 9 287 

Průměrný věk  41,1 41,4 41,7 41,8 42,1 

  Zdroj: Český statistický úřad 
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1.4 Analýza potřeb  

 

Podkladovým materiálem pro vypracování analytické části této koncepce je dokument 

Anketa pro seniory v Chomutově – výsledky šetření. Šetření probíhalo z iniciativy Magistrátu 

města Chomutova za účelem zjištění informací a pojmenování témat, která jsou pro seniory 

důležitá a stanovení způsobů, jak seniorům jejich život ve městě Chomutov zpříjemnit. 

Pro sběr dat byl použit dotazník o 15 otázkách, z toho 10 otázek bylo uzavřených, 4 otázky 

polootevřené a 1 otázka byla otevřená. Struktura otázek byla konzultována s Odborem 

sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a se Sociálními službami Chomutov, 

příspěvkovou organizací města. Forma dotazů byla zvolena jako anonymní. Ke zpracování 

dotazníku i získaných dat byl použit statistický program dostupný na www.survio.com. 

Celkem bylo odevzdáno 151 dotazníků. Z toho 42 respondentů odevzdalo dotazníky 

v elektronické podobě. Dotazník byl přes proklik dostupný na webových stránkách 

statutárního města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). Dalších 109 respondentů 

odevzdalo dotazník v listinné podobě do schránek, které byly umístěny v Infoservisu 

Magistrátu města Chomutova, v Domě s pečovatelskou službou Merkur, v Domově pro 

seniory Písečná a v pobočkách Chomutovské knihovny. 

Výsledky analýzy jsou použity v rámci bodu 1.5 Hlavní oblasti proseniorských opatření a 

aktivit, písmem psané kurzívou, a to přehledně u jednotlivých souvisejících opatření a aktivit.  

Celkové výsledky šetření jsou dostupné na www stránkách města www.chomutov-mesto.cz a 

dále na vyžádání na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.survio.com/
http://www.chomutov-mesto.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/
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1.5 Hlavní oblasti proseniorských opatření a aktivit  

 

1.5.1 Prostředí pro život – veřejný sektor, bezbariérovost, doprava 

Prostředí svého bydliště, okolí a životní podmínky jsou nedílnou součástí kvality života  

seniorů, zejména z pohledu pozitivního vnímání života.  

Celkem 74 % seniorů uvádí, že bydlí v hezké, upravené čtvrti. Oproti tomu 12 % seniorů 

s tímto naprosto nesouhlasí a 13 % spíše nesouhlasí. 

Okolí bydliště, kde je dostatek zeleně a kde se mohou obyvatelé procházet či posedět, vnímá 

pozitivně 64 % seniorů. Oproti tomu 36 % seniorů s tímto nesouhlasí. Ve svých odpovědích 

nejčastěji uvádějí absenci laviček na sezení a odpočinek.  

Vnímání nadměrného hluku v bezprostřední blízkosti svého obydlí jako negativní vnímá        

37 % seniorů. Naopak 63 % seniorů tvrdí, že nadměrný hluk v okolí jejich bydliště není. 

Bezbariérové prostředí je znakem vyspělé společnosti. Bezbariérovost venkovního prostředí 

a veřejných budov má velký vliv na mobilitu seniorů, nezávislost a v neposlední řadě 

bezpečnost.  

Celých 94  % seniorů tvrdí, že se mohou bez větších potíží dostat z bytu na ulici a zpět. Naproti 

tomu 4 % seniorů se z bytu či zpět dostává s menšími potížemi a zbývající 2 % se bez větších 

potíží z bytu nedostanou. 

Celkem 83 % seniorů uvádí, že ve městě existuje dostatek přechodů, kde mohou bezpečně 

přejít silnici. Dalších 14 % tvrdí opak. 

Daleko nebezpečněji senioři vnímají možnost vzájemných srážek s cyklisty. Celkem                  

35 % seniorů tyto situace vnímá jako nebezpečné, dalších 61 % si myslí, že se chodci s cyklisty 

neohrožují.  

Nejvíce nespokojení jsou senioři s počtem veřejných WC. Celých 64 % seniorů uvádí, že po 

městě není dostatek veřejných WC. Pouze 19 % tvrdí, že veřejných WC je dostatek. Zbylých  

17 % seniorů toto nedokáže posoudit.  

Důležitou součástí cestování po městě je městská hromadná doprava. Tuto dopravu zajišťuje 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a to kromě Chomutova a Jirkova také                   

v přilehlých obcích Černovice, Spořice, Droužkovice a Údlice. Ve vozovém parku MHD je         
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30 autobusů a 16 trolejbusů. Všechny vozy jsou nízkopodlažní a jsou vybaveny funkcí 

„Kneeling“ pro naklápění vozu v zastávce, což umožňuje komfortní a bezpečný nástup 

seniorů a hendikepovaných osob. Všechny vozy jsou také vybaveny plošinou pro snadný 

nástup cestujících na invalidním vozíku. K lepší orientaci cestujících při jízdě MHD slouží 

akustická hlášení o aktuálně obsluhované a následující zastávce. Vozy pořízené v roce 2018 

(15 trolejbusů a 10 autobusů) jsou navíc vybaveny širokoúhlými informačními LCD panely, na 

kterých se zobrazuje průběh linky. Nevidomí nebo slabozrací cestující se mohou orientovat 

pomocí akustického systému „Tyfloset“. Při příjezdu vozu do zastávky cestující na povelovém 

vysílači stisknutím tlačítka vyšle signál do přijímače, který je umístěn pod kapotou vozu. Poté 

se z vnějšího reproduktoru vozu ozve hlášení o čísle linky a směru jízdy. Osoby od dosažení 

věku 70 let mají roční kupón MHD zdarma. Zastávky MHD jsou v majetku měst a obcí.          

Ne všechny jsou v současnosti bezbariérové, ale u nově budovaných a rekonstruovaných 

zastávek se splňují podmínky bezbariérovosti dle norem.  

To, že MHD je dostupná a zastávky nejsou daleko je přesvědčeno celých 95 % seniorů. Pouze 

3 % seniorů výše zmíněné vnímá negativně a 2 % seniorů neví nebo nedokáží toto posoudit.  

Celkem 83 % seniorů sděluje, že se mohou MHD jednoduše dostat všude, kam potřebují. 

Dalších 13 % tvrdí opak a 4 % toto nedokáží posoudit.  

I přesto, že dosud nejsou všechny zastávky bezbariérové,  79 % seniorů uvádí, že zastávky 

MHD umožňují nastoupit i vystoupit pohybově znevýhodněným obyvatelům. Dalších              

14 % seniorů s tímto naprosto nebo spíše nesouhlasí a 7 % výše zmíněné nedokáže posoudit.     

Od září 2018 začaly Sociální služby Chomutov poskytovat přepravu seniorů a osob se 

zdravotním postižením s názvem SoS doprava. Tuto službu mohou využívat senioři              

nad 70 let a zdravotně postižení od 1 roku věku k přepravě k lékařům, na úřady, do škol, ale    

i do knihovny či na hřbitov. Cena jízdného je stanovena na 30,- Kč za jízdu jedním směrem.  

V roce 2019 bylo v Chomutově osazeno 12 veřejných WC (např. v budovách magistrátu, ve 

větších nákupních střediscích, Rocknet Aréně a dalších) tzv. Euroklíčem. Tyto prostory 

následně zajišťují osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost 

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. 

 

1.5.2 Bydlení 

Senioři patří mezi nejohroženější skupinu, která je zatížena finančními výdaji na bydlení. 

S příchodem starobního důchodu se snižují jejich finanční příjmy, což má následně dopad na 

kvalitu jejich života a často na možnost hradit náklady spojené s bydlením. Základními 
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problémy seniorů jsou finanční a zdravotní problémy, nákladovost bydlení a charakteristika 

bydlení z hlediska bezbariérovosti. 

Z výsledků šetření vyplývá, že 82 % seniorů nechce měnit své bydlení. Dalších 10 % o změně 

bydlení uvažuje, ale nic v tomto směru nepodniká a 8 % seniorů o změně bydlení uvažuje a již 

má rozjednané nové bydlení. Jako hlavní důvod pro změnu bydlení senioři uvádějí 

nevyhovující bydlení vzhledem k jejich změněným potřebám (26 %), jako je špatný zdravotní 

stav, bariéry apod. Následuje finanční náročnost bydlení (20 %). Celkem 12 % seniorů chce 

být blíže rodině nebo přátelům a stejné procento seniorů chce nějakou změnu. Celých              

9 % seniorů se chce stěhovat kvůli vnějším okolnostem, jako je např. nátlak majitele bytu, 

změna vlastníka bytu apod. 

Seniorům, kteří vyžadují komplexní péči, je v Chomutově k dispozici Domov pro seniory 

Písečná s kapacitou 166 lůžek. Věková hranice je stanovena nad 60 let. Zájem o tento typ 

bydlení každým rokem mírně stoupá. V lednu 2019 bylo zařazeno v evidenci 201 žádostí, 

z toho bylo 70 evidováno jako urgentních. 

Dalším typem bydlení jsou malometrážní byty v Domě s pečovatelskou službou Merkur, 

které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje  pomoc jiné osoby. Celkem 

je zde 158 bytů, z toho je 27 bezbariérových. Zájem o tento typ bydlení je již několik let 

prakticky stejný. V březnu 2019 bylo Odborem sociálních věcí Magistrátu města Chomutova, 

evidováno 35 žádostí. 

O nějaký typ chráněného bydlení projevilo zájem 44 % seniorů z těch, kteří uvažují o změně 

bydlení. Naproti tomu 21 % o této možnosti vůbec neuvažuje a 29 % doposud neví, zda 

chráněné bydlení využije nebo ne. Celých 6 % seniorů nemá dostatečné informace o tom, jaké 

druhy chráněného bydlení v Chomutově existují. 

 

1.5.3 Bezpečnost 

Bezpečnost představuje v rámci celého Ústeckého kraje jedno ze zásadních témat. Hlavním 

orgánem v Chomutově, který má bezpečnost na starosti, je Bezpečnostní komise Rady 

statutárního města Chomutova. Cílem této komise je řešení bezpečností problematiky města 

- přispívání ke snižování kriminality v rámci katastru města, využívání legislativních nástrojů 

k eliminaci nežádoucích a sociálně negativních jevů, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů      

a vytvoření stabilního systému prevence kriminality. V současné době tato komise připravuje 

dokument Strategie prevence kriminality v Chomutově na období 2020 – 2023. Tento 

dokument se zařadí mezi hlavní strategické dokumenty města.  



               KONCEPCE PROSENIORSKÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

      NA OBDOBÍ 2019 – 2023 

 

 

13 
 

V rámci sociální problematiky města funguje pracovní skupina Bezpečnost, která je jednou 

z pracovních skupin při naplňování Strategického plánu sociálního začleňování statutárního 

města Chomutova pro období 2017 – 2020. 

Následující graf znázorňuje, do jaké míry se senioři cítí bezpečně (riziko krádeže, přepadení, 

ohrožení atd.). Obecně lze říci, že se senioři nejbezpečněji cítí doma. Naproti tomu se 

nejohroženěji cítí při pohybu po městě. Následuje pocit ohrožení v okolí domu, kde senioři 

bydlí a při jízdě v městské hromadné dopravě.  
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  Zdroj: Anketa pro seniory v Chomutově – výsledky šetření (2019) 

 

V Chomutově jsou průběžně depistážní činností vyhledáváni senioři, kteří jsou ohroženi 

nějakou formou trestné činnosti, např. domácím násilím, podvody, krádežemi atd. Následně 

je s těmito seniory zahájena sociální práce prostřednictvím Odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Chomutova, která je zaměřena na eliminaci konkrétního druhu ohrožení.  

V rámci prevence jsou senioři pravidelně plošně informováni o druzích trestné činnosti 

(velmi často specificky provedené podvody a krádeže v bytech seniorů za pomoci lstí,  

ohrožení podomními prodejci apod.) a o možnostech účinné ochrany.  

Městská policie Chomutov pořádá pravidelné setkání se seniory v domovech pro seniory       

a v klubech pro seniory. Zde provádí přednášky na téma prevence kriminality s ukázkami 

sebeobrany. Současně jsou zde umístěny tzv. Schránky pro seniory, kde se mohou senioři 

svěřit s jakýmkoliv problémem, který následně Městská policie okamžitě řeší. S preventisty 

Městské policie lze také domluvit osobní setkání a rozhovor, ať jde o jakoukoliv pomoc či 

radu.  
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V nedávné minulosti byly seniorům v rámci prevence kriminality rozdány osobní alarmy         

a osaměle žijícím seniorům nad 65 let věku instalovány bezpečnostní řetízky na vstupní 

dveře. V roce 2019 proběhnou první lekce sebeobrany zaměřené přímo pro seniory.  

Jako další prostředek prevence kriminality slouží projekt „Váš strážník“, kdy je v každé 

lokalitě tzv. „okrskář“ k dispozici na mobilním telefonu a mailu, aby mohl přijímat podněty 

občanů a operativně na ně reagovat. V předem vytipovaných místech působí i tzv. „asistenti 

prevence kriminality“, kteří realizují pochůzkovou preventivní činnost a přispívají tak pocitu 

bezpečí při pohybu po městě.  

K posilování bezpečnosti nejen seniorů, ale celé veřejnosti, funguje po celém městě od roku 

1996 kamerový dohlížecí systém, který zajišťuje Městská policie. Celkově Městská policie 

disponuje 102 kamerami a dále 6-ti mobilními terminály.  

 

1.5.4 Zdravotnictví a zdravotní péče 

Nejdůležitější oblastí z hlediska kvality života seniorů je zdraví. Celkem 55 % seniorů uvedlo, 

že je trápí zdravotní problémy, které je omezují v každodenním životě a snižují tak kvalitu 

jejich života. 

Dostupnost zdravotní péče je v  Chomutově zajištěna Nemocnicí Chomutov, která spadá pod 

akciovou společnost Krajská zdravotní a funguje od roku 1908. Specifikem chomutovské 

nemocnice je Onkologické oddělení, které funguje od roku 1986. Pracoviště je specializované 

pro léčbu zhoubných nádorů a v současné době disponuje kompletním léčebným vybavením. 

Spádová oblast tohoto oddělení daleko přesahuje rámec chomutovského okresu i Ústeckého 

kraje. Z hlediska seniorů se jeví jako největším problémem nedostatečně rozvinutá 

geriatrická péče a na to navazující zdravotně-sociální služby. Dalším problémem je 

nedostatečný počet lůžek následné péče.  V posledních letech se zvyšuje problém 

dostupnosti lékařské péče zejména u praktických a zubních lékařů. 

Celkem 45 % seniorů je „rozhodně spokojeno“ s péčí svého praktického lékaře, dalších           

43 %  hodnotí svou odpověď jako „spíše ano“. Velmi nespokojena s péčí praktického lékaře 

jsou 2 % seniorů a dalších 9 % je spíše nespokojeno. Péči odborných lékařů – specialistů 

senioři hodnotí podobně, nejvíce se liší pouze v negativním hodnocení „spíše ne“, kdy toto 

uvádělo 17 % seniorů („rozhodně ne“ uvádělo 5 % seniorů, naproti tomu „rozhodně ano“      

41 % a „spíše ano“ 35 % seniorů). 

Senioři, kteří byli v posledních 3 letech hospitalizováni taktéž hodnotili přístup a ochotu 

personálu a kvalitu lékařské a ošetřovatelské péče. Pouze 19 % seniorů hodnotí přístup           
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a ochotu personálu velmi dobře. Dalších 57 % je hodnotí jako  „spíše dobře“. Jako „velmi 

špatný“ ohodnocuje přístup a ochotu personálu 6 % seniorů a 11 % jí hodnotí „spíše špatně“. 

Kvalitu lékařské péče velmi pozitivně hodnotí 27 % seniorů a 52 % jí hodnotí jako „spíše 

dobře“. Oproti tomu 4 % seniorů hodnotí kvalitu lékařské péče velice negativně                         

a 10 % seniorů „spíše špatně“. Kvalita ošetřovatelské péče byla ohodnocena seniory hůře, kdy 

plných 25 % seniorů považuje ošetřovatelskou péči za „spíše špatnou“ a 7 % za „velmi 

špatnou“. Oproti tomu 42 % jí hodnotí „spíše dobře“ a 17 % seniorů jako „velmi dobře“. 

V roce 2019 se Chomutov připojil do projektu „Seniorská obálka“, který byl vytvořen jako 

podpora sociálně zdravotního pomezí. „Seniorská obálka“ je formulářem, do kterého senioři 

(i za pomoci příbuzných, praktického lékaře nebo sociálního pracovníka) vyplní základní 

údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického 

lékaře. Obálku pak umístí na předem určené místo – na vstupní dveře nebo na lednici. Tyto 

důležité údaje poslouží následně v případě zásahu záchranářů v domácnosti. 

 

1.5.5 Sociální péče 

Rozvoj sociálních služeb pro seniory je v Chomutově zajištěn prostřednictvím střednědobého 

strategického materiálu Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP 

Chomutov 2018 – 2021. V oblasti sociální péče se šetření zaměřilo především na 

soběstačnost seniorů, a to především v péči o domácnost (úklid, vaření), na pomoc 

s nákupem, s dopravou, doprovod k lékaři apod. Celkem 49 % seniorů je zcela samostatných   

a pomoc nepotřebuje. Dalším 10 % seniorů s péčí také nikdo nepomáhá, ale pomoc by 

uvítalo. 11 % seniorů pomáhá blízká osoba v rámci společné domácnosti, i když jsou 

soběstační. Dalším 12 % seniorů pomáhá blízká osoba v rámci společné domácnosti, protože 

tyto činnosti sami nezvládají. Celkem 5 % seniorů pomáhají příbuzní, sousedé nebo známí, 

protože  péči o domácnost již sami nezvládají. 13 % seniorů využívá profesionální pracovníky 

(pečovatelskou službu) nebo pracovníky v rámci charity. 

Zcela dominující jsou starosti seniorů se zdravotním stavem, následky nemocí či celkově se 

zdravotními problémy způsobenými stářím. K tomu je nutné přizpůsobit dostupnost zejména 

registrovaných sociálních služeb, ať už se jedná o služby ambulantní, pobytové nebo terénní. 

Okruh služeb, které senioři využívají je poměrně úzký a vyplývá z homogenních potřeb cílové 

skupiny – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, odlehčovací 

služba, pečovatelská služba, osobní asistence a odborné sociální poradenství. K tomu je 

potřeba navázat rozšiřující aktivity jako jsou SoS doprava, kluby seniorů, půjčovna 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, apod.  
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Obecným trendem posledních let je pomáhat seniorům co nejdéle žít v jejich přirozeném 

prostředí. To klade důraz na rozšíření zejména ambulantních a terénních služeb, ale také na 

potřebu systémové pomoci pečujícím rodinným příslušníkům. Podpora těmto rodinným 

příslušníkům však není dostatečně rozvinuta, stejně jako systémovost v zajištění domácí 

ošetřovatelské péče.  

Jedním z efektivních opatření je rozšíření provozní doby u pečovatelské služby, k němuž 

došlo v posledních letech spolu s navýšením počtu pracovníků (v Chomutově jsou 3 

organizace, které tuto službu vykonávají).   

Pro úplný přehled je v příloze č. 1 přiložen Přehled všech sociálních a souvisejících služeb pro 

seniory v Chomutově.  

 

1.5.6 Vzdělávání, kultura a sport 

Senioři si mohou v Chomutově vybírat z celé řady vzdělávacích, kulturních, sportovních a 

dalších aktivit. V souvislosti s kulturním a sportovním vyžitím seniorů celkem 35 % seniorů 

uvedlo, že se za poslední rok zúčastnilo kulturních akcí, dále 20 % seniorů společenských akcí 

a stejný počet sportovních akcí, 11 % vzdělávacích a 20 % seniorů dalších akcí, jako jsou 

vánoční trhy, farmářské trhy, akce pro seniory v divadle či návštěva knihovny.  

Mezi tradiční seniorské aktivity v Chomutově patří Univerzita středního věku, Akademie       

3. věku, Akademie umění a kultury pro seniory, soutěž ručních prací seniorů ART SENIOR 

Chomutov, Turnaj v pétanque, Zahradní slavnost v Domově pro seniory Písečná, zábavně 

vzdělávací den se společenskou večerní akcí Chomutov svým seniorům, hudebně-taneční 

soutěž Tančíme a zpíváme v každém věku, sportovně-vědomostní soutěž Děti a senioři jdou 

za poznáním, taneční zábava Silvestr seniorů, Zdravotní cvičení pro každého a spousty 

dalších. Důležitou akcí je také Setkání seniorů s odborníky, kde přednášející seznámí seniory 

s možností vhodných sociálních dávek nebo s problematikou sociálního poradenství a 

bezpečného života ve městě. Celkem 32 % seniorů zastává názor, že v Chomutově chybí 

smysluplná nabídka aktivit pro jejich využití. Oproti tomu 29 % je s nabídkou aktivit zcela 

spokojeno a 35 % „spíše spokojeno“. Mnoho seniorů uvádělo jako chybějící možnost poučit se 

o nových technologiích a elektronice jako jsou PC, mobilní telefony, platební karty, 

internetové bankovnictví apod.  

Určitý nedostatek lze spatřovat v roztříštěnosti nabídky jednotlivých aktivit. Senioři si musejí 

vyhledávat dílčí nabídky, propagace akcí je spíše nesystémová. Neexistuje žádný souhrnný 

přehled, kde by si senior mohl vybrat akce, které ho zajímají. 
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1.5.7 Inkluze seniorů 

Exkluzí (sociálním vyloučením) jsou senioři obecně ohroženi více než věkově mladší 

obyvatelé. Je to dáno souhrnem několika v přechozích oblastech již zmiňovaných faktorů, 

kterými jsou nedostatek finančních prostředků, zhoršený zdravotní stav, snížení mobility 

apod. S nedostatkem finančních prostředků se potýká 42 % seniorů, z toho ve velké míře       

18 % seniorů. Pouze 25 % seniorů uvedlo, že se s nedostatkem finančních prostředků 

rozhodně nepotýká.  

Mezi další vlivy, která mají významný dopad na život seniorů z pohledu exkluze, lze 

považovat chybějící smysluplnou náplň života, osamělost a diskriminaci na základě věku. 

Celým 26 % seniorů chybí smysluplná náplň života. Oproti tomu 40 % seniorů rozhodně 

smysluplná náplň života nechybí a 34 % seniorů uvedlo jako odpověď  „spíše ne“. Plných       

10 % seniorů se cítí osaměle a trpí nedostatkem kontaktů s lidmi a dalších 18 % seniorů 

pocitem osamělosti trpí částečně. Celkem 18 % seniorů uvedlo, že již zažilo diskriminující 

chování vůči své osobě. Oproti tomu 54 % seniorů se s diskriminujícím chováním nesetkalo. 

K zamezení sociální exkluze je důležitá podpora proseniorských aktivit na místní úrovni 

včetně podpory aktivit směřujících k posilování mezigeneračních vazeb (např. Rodinné 

zápolení, Seniorpas, Seniorský parlament + další aktivity uvedené  např. v oblasti Vzdělání, 

kultura a sport). Pokud se senioři akcí neúčastní, tak je to převážně z důvodů, že nemají 

dostatek financí (16 %), nedovoluje jim to zdravotní stav (22 %), je pro ně problematické se 

dopravit na místo konání (14 %), nedozví se o tom, že se akce konají ( 24 %), akce, které se 

konají, je nezajímají (11 %), nebo nemají čas, protože mají jiné povinnosti (5 %). Dalších           

8 % seniorů uvedlo jiné důvody jako např. málo akcí dopoledne, málo volných míst pro cvičení 

pro seniory, po setmění se necítí bezpečně, málo kultury pro seniory, péče o invalidního 

partnera nebo mají jednoduše jiný program.  

Velmi důležitou aktivitou je Klub seniorů Chomutov, kde se schází několik pracovních skupin 

v celkovém počtu cca 400 osob. Velkou potřebou je vybudování účelového zařízení pro jejich 

činnost s tím, že stávající prostory v DPS Merkur (jídelna) jsou nevyhovující, neboť nemají 

dostatečnou kapacitu.  

Velký význam pro efektivní trávení volného času a udržení kontaktu se sociálním prostředím 

má Seniorský parlament, který se schází 1x za 2 měsíce a obsahem činnosti je především 

veřejné dění ve městě a účast seniorů na něm.  
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Neméně důležitou součástí podpory proseniorských aktivit je dostupnost informací, které se 

mohou týkat nejenom různých možností trávení volného času, ale např. i řešení životních 

situací. Nejvíce informací senioři zjišťují z radničních novin – Chomutovské noviny (32 %). 

Druhým nejčastějším způsobem zjišťování informací jsou informace od rodiny, přátel a 

známých (19 %). Následuje internet (18 %), sledování vývěsek a reklamních panelů (16 %). 

V neposlední řadě senioři získávají informace z televize, rádia a tisku (14 %). Někteří senioři 

uváděli jako zdroj informací kluby seniorů. 
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1.6 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- existence dokumentu Koncepce 

proseniorské politiky SMCH na období 

2019 – 2023, schválená ZM 

- strategické plánování samosprávy 

- vstřícnost města k volnočasovým 

aktivitám seniorů 

- komunitní plánování v oblasti pro 

seniory 

- ochota přijímat nové trendy 

- široká nabídka terénních, pobytových a 

ambulantních sociálních a navazujících 

služeb 

- podpora a poskytování sociálních a 

navazujících služeb v přirozeném 

prostření 

- široká nabídka vzdělávacích, kulturních a 

sportovních aktivit 

- kvalifikované poradenství 

- podpora zájmových činností seniorů 

(např. kluby seniorů a Parlament 

seniorů) 

- existence univerzit třetího věku 

- nabídka slevových systémů pro seniory 

(např. Senior pas, jízdné v MHD) 

- existence bytů zvláštního určení 

- dostupnost zeleně a sítě cyklostezek  

- podmínky pro plnohodnotný život 

seniorů – aktivizační programy, klubová 

činnost atd. 

- existence fitparku 

- informovanost o nabídce služeb pro 

seniory v rámci radničních novin 

- široká nabídka poradenských služeb 

(sociální poradenství) 

 

- prohlubující se demografické stárnutí 

města s prognózou dalšího stárnutí 

(rostoucí podíl obyvatel nad 60 let a 

zároveň úbytek obyvatel do 14 let) 

- nabídka nájemního bydlení, ale pro 

spoustu seniorů finančně nedostupná 

- do budoucna nedostačující nabídka kapacit 

domovů pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou ve srovnání 

s poptávkou 

- značný podíl seniorů vyjadřujících pocit 

ohrožení při pohybu po městě a při jízdně 

MHD 

- trestná činnost páchaná na seniorech 

- růst zdravotního omezení seniorů 

s postupným věkem 

- omezené možnosti zaměstnávání seniorů 

- absence komplexního přehledu 

vzdělávacích, kulturních, sportovních a 

volnočasových programů a aktivit na 

úrovni celého města 

- malý zájem seniorů o zapojení do 

dobrovolnické činnosti 

- nízký počet dobrovolníků 

- ekonomické postavení seniorů a jejich 

ohrožení exkluzí 

- chybějící smysluplná náplň života pro 

zhruba čtvrtinu seniorů ve městě 

- diskriminující chování vůči seniorům 

- nedostatek kvalifikované pracovní síly 

v oblasti naplňování volného času seniorů 

- nízký zájem seniorů o veřejný a 

společenský život 
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Příležitosti Hrozby 

- existence sociálního bydlení 

- intenzivnější rozvoj seniorského bydlení (s 

využitím evropské nebo státní dotační 

podpory) 

- podpora domácích pečovatelů ze strany 

veřejné správy 

- víceleté financování neziskových organizací 

zaměřujících svou činnost na seniory 

- širší podpora částečných pracovních 

úvazků nebo flexibilních forem 

zaměstnávání ze strany veřejných i 

soukromých institucí 

- vyšší aktivita proseniorských organizací 

(Seniorský parlament, kluby seniorů) 

- aktivizace seniorů ve smyslu zájmu o 

smysluplné trávení volného času 

- přenesení dobré praxe aktivizace seniorů 

z jiných měst a ze zahraničí 

- zvýšení zájmu obyvatel o mezigenerační 

aktivity, předávání životních zkušeností 

- širší podpora a propagace dobrovolnictví ze 

strany státních i neziskových organizací 

- zlepšení informovanosti seniorů o různých 

proseniorských akcích  

- zvýšení osvěty v oblasti zdravotní prevence 

a udržování dobré fyzické kondice 

- zvýšení osvěty v oblasti řešení domácího 

násilí, předlužení, podvodů atd. 

- propojování sektoru sociálních služeb s 

veřejností 

- finanční situace seniorů (rostoucí životní 

náklady) 

- rostoucí ageismus ve společnosti včetně 

přímých forem trestné činnosti (např. 

domácí násilí) 

- nezájem seniorů o aktivní účast na 

společenském životě 

- nezájem pořadatelů organizující aktivity 

pro seniory 

- rostoucí počet seniorů, který jsou závislí na 

pomoci jiných osob a služeb 

- postupné prohlubování sociální exkluze 

určitých skupin seniorů  

- přetrvávající legislativní nedořešení 

systémové podpory rodinné péče o seniory 

- omezení nebo rušení aktivit a opatření pro 

seniory z důvodu omezení finančních 

rozpočtů 

- zvyšující se míra zadluženosti seniorů 

- narůstající počet osob, které nebudou mít 

nárok na výplatu důchodů 

- absence návaznosti sociálních a 

souvisejících služeb na zdravotní péči 

- vyšší míra izolace seniorů v domácím 

prostředí 
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Velkým společným cílem níže uvedených proseniorských aktivit je zajistit seniorům 

různorodé možnosti, jak kvalitně prožít prodlužující se období seniorského věku. 

Smyslem je zajistit, aby senioři tuto část života vnímali  jako plnohodnotnou, cítili se potřební 

a uměli smysluplně využívat svůj volný čas.  

 

2.1 Priority a opatření 

 

2.1.1 Prostředí pro život – veřejný sektor, bezbariérovost, doprava 

Cíl 1.1 Veřejná prostranství umožňují bezpečný a bezbariérový pohyb seniorů, 

umožňují pasivní i aktivní relaxaci. Veřejné budovy jsou bezbariérové a 

přístupné pro seniory.  

Popis opatření Veřejné prostory nabízejí bezpečný pohyb seniorů po městě, především 

v podobě rozšiřování bezbariérového prostředí. Veřejné prostranství je 

vybavováno potřebným mobiliářem, aby pohyb venku nebyl pro seniory 

spojený s překonáváním překážek.  

Konkrétní opatření 1.1.1 Rozšiřování bezbariérového prostředí ve městě – bezbariérovost 

          veřejných budov, chodníků, laviček, zábradlí atd. 

1.1.2 Rozšíření počtu veřejných WC 

1.1.3 Vytvářet prostředí pro pasivní i aktivní setkávání volnočasových  

           aktivit seniorů 

1.1.4 Dlouhodobě vytvářet a zajišťovat podmínky pro  neformální  

          setkávání seniorů – nalezení prostor pro setkávání Klubu seniorů 

         (min. 100 míst) 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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Cíl 1.2 Městská veřejná doprava je vyhovující pro cestování seniorů. 

Nemotorová doprava je bezpečná i pro seniory.  Ve městě funguje 

speciální doprava pro seniory. 

Popis opatření MHD je plně bezbariérová, včetně zastávek a zajišťuje občanskou 

vybavenost seniorů v rámci celého města. Vyhovující MHD pro seniory a 

její využívání přispívá k bezpečnosti cestujících i silničního provozu. 

Senioři využívají slevy pro cestování v MHD.  

Konkrétní opatření 1.2.1 Udržení bezbariérových trolejbusů a autobusů v rámci MHD 

1.2.2 Zvýšení počtu bezbariérových zastávek 

1.2.3 Udržení stávající slevy v rámci MHD – senioři nad 70 let zdarma 

1.2.4 Udržení SoS dopravy neboli tzv. Taxík pro seniory 

1.2.5 Zlepšování bezpečného pohybu seniorů při pěší a cyklistické dopravě  

          ve městě 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 

 

2.1.2 Bydlení  

Cíl 2.1 Město má dostatek kvalitních bytů pro seniory. 

Popis opatření Z důvodu nižších příjmů, zdravotních problémů a ubývajících sil se zvyšuje 

poptávka seniorů  po bytech zvláštního určení. Město vytváří odpovídající 

podmínky pro bydlení seniorů. 

Konkrétní opatření 2.1.1 Zachování stávajících bytů zvláštního určení (Domov pro  

          seniory Písečná a Dům s pečovatelskou službou Merkur), případně  

           zvyšovat kapacitu 

2.1.2 Vytváření odpovídajících podmínek pro bydlení seniorů 

          v rámci celého města a tím minimalizovat prostorovou a sociální 

          izolaci seniorů 

2.1.3 Vytvoření funkčního systému výměny obecních bytů 

2.1.4 Realizace poradenství seniorům při řešení jejich bytové otázky 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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2.1.3 Bezpečnost 

Cíl 3.1 Senioři se cítí bezpečně doma i na veřejnosti. 

Popis opatření Jsou realizovány aktivity zaměřené na bezpečnost seniorů a na aktivity 

vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí seniorů. 

Konkrétní opatření 3.1.1 Městská policie v rámci prevence kriminality pořádá přednášky  

          pro seniory, včetně kurzů sebeobrany 

3.1.2 Pořádání seminářů a přednášek pro seniory týkající se bezpečnosti 

3.1.3 Udržení kvalitního kamerového systému pro pocit bezpeční seniorů 

3.1.4 Pokračování projektu „Váš strážník“ 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 

 

Cíl 3.2 Dodržování ochrany lidských práv a svobod seniorů. 

Popis opatření Realizace projektů zaměřených na seniory. 

Konkrétní opatření 3.2.1 Šíření osvěty a informovanost mezi seniory o jejich právech 

3.2.2 Pořádání seminářů a přednášek pro seniory týkající ochrany lidských 

          práv 

3.2.3 Pořádání seminářů a přednášek na prevenci kriminálních útoků 

3.2.4 Prevence domácího násilí 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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2.1.4 Zdravotnictví 

Cíl 4.1 Kvalitní zdravotní péče a její dostupnost seniorům. Rozšiřování 

zdravotně-sociálních služeb. 

Popis opatření Zvyšovat kvalitu zdravotní péče a péče na pomezí zdravotně-sociálních 

služeb. 

Konkrétní opatření 4.1.1 Rozšiřování poskytování zdravotně-sociálních služeb 

4.1.2 Vyvíjení tlaku na navýšení kapacit lůžek následné péče 

4.1.3 Motivovat seniory k účasti na zdravotně-preventivních akcích 

4.1.4 Podpora vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních  

          pracovníků v oblasti péče o seniory 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 

 

2.1.5 Sociální péče 

Cíl 5.1 Síť sociálních a souvisejících služeb reaguje optimálně na potřeby seniorů. 

Popis opatření Vytváření komfortního prostředí pro seniory, kteří potřebují pomoc s péčí 

o svou osobu i pro osoby pečující. Podpora možnosti setrvat co nejdéle 

ve svém přirozeném prostředí.  

Konkrétní opatření 5.1.1 Zajištění podpory registrovaných a navazujících sociálních služeb 

5.1.2 Vzhledem k podpoře setrvání v přirozeném prostředí a ke zvyšující  

          se poptávce navyšovat pečovatelskou službu 

5.1.3 Poskytování poradenství a podpora terénní sociální práce 

5.1.4 Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit zaměřených na seniory 

5.1.5 Vyhledávání a realizování efektivních možností adresné podpory 

          rodin pečujících o seniory 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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2.1.6 Vzdělávání, kultura a sport 

Cíl 6.1 Široká nabídka vzdělávacích, kulturních, sportovních a volnočasových 

aktivit pro seniory.  

Popis opatření Široká nabídka výše zmíněných aktivit podporuje kvalitní prožívání 

volného času seniorů, mezigenerační dialog, napomáhá inkluzi seniorů do 

společnosti.  

Konkrétní opatření 6.1.1 Vytváření a organizování zájmových aktivit pro seniory  

           (vzdělávací, kulturní, sportovní, volnočasové) 

6.1.2  Vytváření a organizování mezigeneračních aktivit a akcí, 

           mezigenerační setkávání 

6.1.3 Šíření osvěty o důležitosti a významu celoživotního vzdělávání 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 

 

Cíl 6.2 Aktivizace seniorů s cílem podpořit aktivní život seniorů. 

Popis opatření Podpora aktivního života seniorů, zejména možnosti zaměstnání a 

dobrovolnických aktivit.  

Konkrétní opatření 6.2.1 Podpora vzniku „nových a specifických“ profesí pro seniory, jako 

           např. pečovatelka, společnice, výpomoc v domácnosti nebo 

           „hodinová babička“ 

6.2.2  Podpora seniorů v jejich dosavadní ekonomické aktivitě  

           (zaměstnání nebo podnikání) 

6.2.3  Využívání profesního a zájmového potenciálu seniorů a jejich 

          zapojení do aktivit související s rozvojem Chomutova 

6.2.4  Motivování seniorů k intenzivnějšímu zapojení do dobrovolnických 

           aktivit 

6.2.5  Realizace kvalifikačních kurzů pro seniory, které jsou nezbytné 

           pro výkon některých profesí (např. pečovatel/ka, opatrovatel/ka 

           dětí) 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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2.1.7 Inkluze seniorů 

Cíl 7.1 Zlepšení komunikace se seniory a aktéry seniorské politiky v Chomutově, 

zvýšení informovanosti seniorů o proseniorských aktivitách. 

Popis opatření Informování veřejnosti o všech oblastech proseniorské politiky: legislativa 

a její změny, služby pro seniory, dotace v oblasti podpory seniorů, přímá 

podpora seniorů v Chomutově, interaktivní komunikace, podpora 

mezigeneračních vztahů. 

Konkrétní opatření 7.1.1 Zřízení webové prezentace obsahující základní informace o seniorské  

   politice města Chomutova, odkazů na jednotlivé služby a dalších  

   důležitých informací pro seniory 

7.1.2 Zřízení samostatného informačního letáčku o plánovaných akcí pro 

   seniory (komplexní a cílená propagace všech poskytovatelů) 

7.1.3 Informování seniorů včetně celé veřejnosti prostřednictvím médií 

7.1.4 Pozitivní prezentace seniorů a jejich aktivit v médiích 

7.1.5 Systematická propagace činnosti organizací, které se věnují seniorům 

7.1.6 Podpora aktivit zaměřených na posilování mezigeneračních vztahů 

7.1.7 Motivovat seniory k intenzivnějšímu zapojení do organizací hájící  

          zájmy seniory (např. Seniorský parlament) 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Chomutova 

Dotační tituly 

Fondy podporující proseniorské organizace 

Termín realizace 2019 - 2023 
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ZÁVĚR 

 

Koncepce proseniorské politiky statutárního města Chomutova 2019 – 2023 je základním 

vodítkem pro zintenzivnění a koordinaci práce v oblasti péče o seniory. 

 

Při uskutečňování opatření v jednotlivých oblastech intervence je potřeba brát ohled na 

aktuální situaci a na celkový vývoj ve městě. Koncepce je v souladu s ostatními strategickými 

dokumenty. Koncepce navazuje na další důležité strategické dokumenty v sociální oblasti, a 

to zejména na Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 – 

2021 a na Koncepci rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 – 2020.  

 

Koncepce bude pravidelně, min. jedenkrát do roka a v případě potřeby ad hoc, 

vyhodnocována. K tomuto kroku je přistoupeno zejména z důvodu nepředvídatelných 

událostí či změn, které mohou realizaci ovlivnit.  

 

Za to, že se naplňování některých cílů již daří, patří poděkování všem, kterým není situace 

seniorů v Chomutově lhostejná, zejména aktivním partnerům a seniorům a samotným 

obyvatelům našeho města.  
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SEZNAM POUŽITÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZŮ 

 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/20848/NAP_2013-2017_070114.pdf 

 

Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 

https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-

73560/p1=204396 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019 - 2021  

https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-

73560/p1=204396 

 

Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540 

 

Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-rzm-strategie-rozvoje/ramcova-strategie-rozvoje-

m-sta-2014-2024.pdf 

 

Integrovaný plán rozvoje města  

http://www.chomutov-projekty.eu/ 

 

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021 

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---

2021_fin_po-pripominkach.pdf 

 

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na 

území města Chomutova do roku 2020 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty 

 

Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 - 2020 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty 

 

Strategie území správního obvodu ORP Chomutov 2015 - 2024 

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/sd---chomutov.pdf 

 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/20848/NAP_2013-2017_070114.pdf
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/ds-73560/p1=204396
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-rzm-strategie-rozvoje/ramcova-strategie-rozvoje-m-sta-2014-2024.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-rzm-strategie-rozvoje/ramcova-strategie-rozvoje-m-sta-2014-2024.pdf
http://www.chomutov-projekty.eu/
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---2021_fin_po-pripominkach.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000597/komunitni-plan-orp-chomutov-2018---2021_fin_po-pripominkach.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/ostatni-dokumenty
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/sd---chomutov.pdf
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Sociologický průzkum kvality života ve městě Chomutov 2016 

http://www.chomutov-

mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20

Chomutov%202016.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000599/Sociologicky%20pruzkum%20kvality%20zivota%20ve%20meste%20Chomutov%202016.pdf
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Příloha č. 1 – Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu 

Senioři 
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Příloha č. 1 

 

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu Senioři 

 

   

Název poskytovatele Sociální služba Adresa provozovny 

 či sídlo organizace 

Asociace pracovní rehabilitace ČR 
z. s.  
 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením  
 

Revoluční 22/20, 430 01 
Chomutov   

 

Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s.  
 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Kochova 1185, 430 01 Chomutov  
 

Diecézní charita Litoměřice  
 

Pečovatelská služba  
 

Březenecká 4804, 430 04 
Chomutov   
 

Domov harmonie a klidu s. r. o.  
 

Domov se zvláštním režimem  
 

Pod Břízami 5596, 430 04 
Chomutov  
 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
zapsaný spolek  
 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
 

Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov  
 

Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace  
 

Domov pro seniory 

Odborné sociální poradenství 

Pečovatelská služba 

Písečná 5062, 430 04 Chomutov  

Kamenná 5164, 430 04 Chomutov  

Bezručova 4512, 430 03 Chomutov  

 

Společně proti času, o.p.s.  
 

Odlehčovací služba  

Pečovatelská služba 

 

Kochova 1185, 430 01 Chomutov  
 

Zdravotní sestry a pečovatelky s. 
r. o.  
 

Pečovatelská služba  
 

Kochova 1185, 430 01 Chomutov  
 

 

Název poskytovatele Související služby Adresa provozovny  

či sídlo organizace 

ADRA o. p. s.  
 

Vyhledávání zájemců o 

dobrovolnictví, jejich příprava a 

školení k dané činnosti 

Propojení dobrovolníka s 

příjmovou organizací dle potřeb 

organizace vč. supervize 

Akreditované dobrovolnické 
programy  

Husovo náměstí 38, 430 01 
Chomutov  
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Asociace pracovní rehabilitace ČR 
z. s.  
 

Vzdělávání 

Spolková činnost 

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov  
 

Areál Domova Klidného Stáří  
 

Domov klidného stáří  
 

Lesní 5950, 430 01 Chomutov  
 

Diecézní charita Litoměřice  
 

Služba zdravotní domácí péče  
 

Březenecká 4804, 430 04 
Chomutov  
 

Dobrovolnické centrum, z. s. 
 

Dobrovolnický program Krajské 
zdravotní, z.s. – Nemocnice 
Chomutov, o.z.  
 

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí 
nad Labem  
 

Kapka 97, z. s.  
 

Poradenství pro onkologické 
pacienty 
 

Kochova 1185, 430 01 Chomutov  
 

Klub aktivních seniorů  Volnočasové, vzdělávací a 
sportovní aktivity pro seniory  

Chomutovská 409, 431 11 Jirkov  
 

Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace  
 

Doprava klientů 
Klub seniorů 

Písečná 5030, 430 04 Chomutov  
Bezručova 4512, 430 03 Chomutov  
 

Společně proti času, o.p.s.  
 

Seniorský parlament 

Zanech stopu 

Sportovní aktivity 

Kochova 1185, 430 01 Chomutov  
 

Základní umělecká škola T. G. 
Masaryka Chomutov  
 

Akademie umění a kultury pro 
seniory 
 

náměstí T. G. Masaryka 1626 430 
01 Chomutov  
 

Zdravotní sestry a pečovatelky s. 
r. o.  

Zdravotní domácí péče  Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1  

Středisko knihovnických a 
kulturních služeb města 
Chomutov, příspěvková 
organizace  
 

Knihovnické, kulturní a vzdělávací 
služby  
 

Palackého 4995/85, Dřínovská 
4606 a Lipská 2207, 430 04 
Chomutov  
 

ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s  
 

Podpora a pomoc seniorům a 
osobám se zdravotním postižením  
 

Pod Lesem 4939, 430 03 Chomutov  
 

Magistrát města Chomutova, 
Odbor sociálních věcí 

Sociální práce dle zák. č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Dům s pečovatelskou službou 

  
 

 

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov  
 
Bezručova 4512 (Merkur), 430 03 
Chomutov 

 
Zdroj: Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 - 2021 


