
Příloha č. 1: 

DOTAZNÍK pro respondenty žijící v domácím prostředí 

Vážená paní, vážený pane,  

Jmenuji se Michaela Kazdová a jsem studentkou magisterského studia na katedře 

psychosociálních studií a etiky HTF Karlovy university v Praze. Obracím se na Vás s prosbou 

o upřímné a pravdivé vyplnění /s ponecháním si dostatku času/ tohoto anonymního 

„dotazníkového formuláře“, který bude sloužit jako podklad k vypracování mé diplomové 

práce na téma: „Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení“.  

Dotazník je určen jen seniorům od 62 let.  

Děkuji Vám za vyplnění, ochotu a čas, který mi věnujete!  

Bc. Michaela Kazdová  

Pokud není uvedeno jinak, označte v každé otázce pouze jednu odpověď. 

Rok narození:............................................................................................................................  

Rok odchodu do penze: a) dle věku: ................ b) skutečný: .....................................................  

Dosažené nejvyšší vzdělání: ......................................................................................................  

Pohlaví: ....................................................................................................................................  

Obec, kde žijete: .......................................................................................................................  

Rodinný stav: .......................... jste-li vdova (vdovec), jak dlouho? ............................................  

Děti: .........................................................................................................................................  

Datum vyplnění dotazníku: .......................................................................................................  

  



1. Máte zvířecího „kamaráda“sdílejícího Vaši domácnost?  

a) ANO: psa ................................... kočku....................................................................  

b) NE: bojím se, že by mě péče o něj zatěžovala 

c) NE: nemám rád(a) zvířata 

2. Připravoval(a) jste se aktivně na stáří? 

a) Snažil(a) jsem si vytvořit finanční zabezpečení  

b) Zvýšenou péčí o zdravotní stav a tělesnou kondici 

c) Posílením zájmů v oblasti, která mi přinese uspokojení a společenský kontakt 

d) NE – zaskočilo mě 

3. Zdravotní stav:  

a) uspokojivý k věku 

b) zdravotní obtíže vyžadující pravidelnou zdravotní péči 

c) zdravotní problémy silně omezující soběstačnost 

4. Žijete v domácnosti: 

a) Sám(a), ale necítím se osamocen(á) 

b) Sám(a) a cítím se opuštěná  

c) S manželem (partnerem) – manželkou (partnerkou) 

d) S dětmi 

e) S ..............................................................................................................................  

5. V případě nutnosti pomoci byste se obrátil na: .............................................................  



6. Pociťujete u sebe ztrátu soběstačnosti?  

a) NE 

b) Pomalu ANO 

c) ANO: rychle mi ubývá sil 

7. V případě ztráty soběstačnosti uvažujete o řešení situace: 

a) Péčí ze strany rodiny – „koho?“ -  ............................................................................  

b) Pečovatelskou službou 

c) Odchodem do specializovaného zařízení 

8. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

přínos oproti dosavadnímu způsobu života? – Který Váš nejtíživější problém by se tím 

vyřešil?..........................................................................................................................  

9. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

ztrátu oproti dosavadnímu způsobu života? – Co by Vám nejvíce chybělo?  ..................  

 .....................................................................................................................................  

10. Co můžete pro své blízké vytvořit, poskytnout, čím být užitečný?  

a) ANO: často 

b) ANO: občas 

c) NE: necítím se potřebný 

11. V případě odpovědi „ano“: Komu nejvíce? 

e) Svým dětem 

f) Svým vnoučatům 

g) Přátelům ze zájmové organizace, bývalého zaměstnání 



h) Sousedům a známým 

i) ................................................................................................................................  

Můžete označit i více možností. 

12. Máte někoho v okruhu svých osobních známých umístěného v domově pro seniory 

nebo jiném podobném zařízení? 

a) ANO: koho a jak dlouho? .........................................................................................  

b) NE 

13. Byl(a) jste již někdy na návštěvě v takovém zařízení? 

a) ANO – chodím tam pravidelně na návštěvy 

b) ANO – pouze jednou a návštěvu již nechci opakovat 

c) NE – ale nebránil(a) bych se tomu, kdybych měl(a) za kým jít 

d) NE – nikdy to nechci vidět 

14. V případě odpovědi a) „ano“: Jaké byly Vaše pocity? 

a)  Prostředí na mě působilo tak, že o seniora je dobře postaráno a nebála bych 

se ho 

b) Neutrální pocity – neoslovilo mě to tam 

c) Necítila jsem se tam dobře, ale vím, že pro dotyčného je důležitá moje návštěva 

d) Péči pokládám za nedostatečnou 

15. V případě odpovědi b) „ne“: Chtěl(a) byste se tam podívat? 

a) ANO – v doprovodu někoho blízkého, protože mám obavy, jak to na mě zapůsobí 

b) ANO – protože mě čeká podobný osud 

c) NE – nevidím k tomu důvod, „mě se to netýká“ 



d) NE – vůbec mě to nezajímá 

16. Už jste si někdy pokládal(a) takový nebo podobný typ otázek? 

a) ANO – často, tíží mě 

b) ANO – ale jen, když se necítím dobře 

c) NE – nechci o nich uvažovat 

d) NE – život na ně odpoví sám 

17. Máte možnost se s někým poradit a víte s kým? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) ANO: obrátil(a) bych se na odborníky 

c) NE: nechci si na ně odpovídat 

d) NE: jsou mi nepříjemné  

18. Jaké máte největší přání do dalších let? ...................................................................  

 ............................................................................................................................................  

19. Jakým slovem – větou - byste charakterizoval(a) stáří (po 65. roce života)? .............  

 ............................................................................................................................................  

A shoduje se s Vašimi představami o tomto období života? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: .....................................................................................................................  

c) Nemyslel(a) jsem na něj 

d) ...........................................................................................................................  

  



Využijte příležitost stručně popsat svoje pocity 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

Chcete něco dodat, co by obohatilo můj výzkum o seniorech? – budu Vám vděčná 

a ještě jednou děkuji za zodpovězení otázek. 

  



Příloha č. 2: 

DOTAZNÍK pro respondenty již žijící v rezidenčním zařízení 

Vážená paní, vážený pane,  

Jmenuji se Michaela Kazdová a jsem studentkou magisterského studia na katedře 

psychosociálních studií a etiky HTF Karlovy university v Praze. Obracím se na Vás s prosbou 

o upřímné a pravdivé vyplnění/s ponecháním si dostatku času/ tohoto anonymního 

„dotazníkového formuláře“, který bude sloužit jako podklad k vypracování mé diplomové 

práce na téma: „Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení“.  

Dotazník je určen jen seniorům od 62 let.  

Děkuji Vám za vyplnění, ochotu a čas, který mi věnujete!  

Bc. Michaela Kazdová  

Pokud není uvedeno jinak, označte v každé otázce pouze jednu odpověď. 

Rok narození:............................................................................................................................  

Rok odchodu do penze: a) dle věku: ................ b) skutečný: .....................................................  

Dosažené nejvyšší vzdělání: ......................................................................................................  

Pohlaví: ....................................................................................................................................  

Obec, kde jste žil(a): .................................................................................................................  

Rodinný stav: .......................... jste-li vdova (vdovec), jak dlouho? ............................................  

Děti: .........................................................................................................................................  

Datum vyplnění dotazníku: .......................................................................................................  

  



01. Jak dlouho žijete v zařízení pro seniory? 

a) Méně než 1 rok 

b) 3 – 5 let 

c) 5 – 10 let 

d) 10 let a více 

02. Doba čekání na umístění v zařízení:..........................................................................  

03. Jaké důvody Vás vedly k přestěhování do zařízení pro seniory? 

a) Zdravotní důvody – obtížně jsem zvládal(a) péči o sebe 

b) Obtížně jsem zvládal(a) domácnost 

c) Nebyl(a) jsem soběstačná v nákupech – problémy s chůzí 

d) Rodina nebyla schopna zajistit pravidelnou péči o moji osobu 

e) Nechtě(a) jsem být rodině na „obtíž“ 

f) Potřeboval(a) jsem pocit bezpečí a jistoty, že nejsem sám(a) 

04. Měl jste někoho v okruhu svých osobních známých umístěného v domově pro seniory 

nebo jiném podobném zařízení? 

a) ANO: koho a jak dlouho? ....................................................................................  

b) NE 

  



05. Byl(a) jste  někdy- dokud jste žil(a) doma  na návštěvě v takovém zařízení? 

a) Chodil(a) jsem pravidelně na návštěvy a pomohlo mi to při adaptaci 

b) ANO – ve stávajícím - pouze jednou na informační návštěvě 

c) ANO – ale v jiném zařízení 

d) NE – nikdy jsem nepočítal(a), že se do něj dostanu 

06. V případě odpovědi a) „ano“: Jaké byly Vaše pocity? 

a)  Prostředí na mě působilo tak, že o seniora je dobře postaráno a nebál(a) jsem 

se ho 

b) Neutrální pocity – neoslovilo mě 

c) Necítil(a) jsem se dobře, ale pobyt se stal pro mě nutností 

07. Připravoval(a) jste se aktivně na stáří? 

a) Snažil(a) jsem si vytvořit finanční zabezpečení  

b) Zvýšenou péčí o zdravotní stav a tělesnou kondici 

c) Posílením zájmů v oblasti, která mi přinese uspokojení a společenský kontakt 

d) NE – zaskočilo mě 

08. Jak dlouho jste si zvykal na prostředí zařízení pro seniory? 

a) Bezproblémově – těšil(a) jsem se 

b) Méně než 6 měsíců 

c) Zhruba 1 rok 

d) Stále jsem si nezvykl(a) – nikdy si nezvyknu 

  



09. Možnost zařízení bytu vlastními předměty Vám pomohla s adaptací na „nový 

domov“? 

a) ANO – cítím se tu jako doma 

b) Nábytek pro mě není důležitý – pouze fotografie, upomínkové předměty 

c) Možnost vzít si s sebou část domova byla rozhodující pro výběr zařízení 

10. Váš zdravotní stav: považujete za:  

a) uspokojivý k věku 

b) zdravotní obtíže vyžadující pravidelnou zdravotní péči 

c) zdravotní problémy silně omezující soběstačnost 

d) výrazně se zhoršil od příchodu do zařízení přes poskytovanou péči 

11. Jaké by to pro Vás bylo – je – sdílet dvoulůžkový pokoj s „cizím“ člověkem? 

a) Pocit bezpečí, že si můžeme vzájemně pomoci a nejsem sám(a) 

b) Ignoroval (a) bych ho 

c) Vadí mně ztráta soukromí 

d) Je to pro mě nepřijatelné řešení i při zhoršení zdravotního stavu 

12. V případě institucializované péče o svoji osobu, co jste považoval(a) za největší přínos 

oproti způsobu života doma? – Který Váš nejtíživější problém se Vám tím vyřešil?  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

  



13. V případě institucilizované péče co jste považoval(a) za největší ztrátu oproti 

předchozímu způsobu života? – Co Vám nejvíce chybí – po čem se Vám stýská? 

a) Chybí mi častější kontakt s rodinou 

b) Chybí mi kontakt s přáteli, sousedy 

c) Chybí mi dům – byt, kde jsem žil(a) 

d) Chybí mi příroda, zahrádka, zvířata, ...................................................................  

Můžete označit více položek 

14.  Zažíváte pocity nudy? 

a) Nikdy 

b) Je-li venku brzy tma, špatné počasí 

c)  Dlouhodobě 

15.  Využíváte nabízené aktivity zařízení, kde nyní žijete? 

a) Přednášky a besedy 

b) Kulturní programy a posezení 

c) Výlety 

d) Rehabilitační péči 

e) Mše 

Můžete označit více položek 

16.  Díváte se na TV? – nebo – raději posloucháte radio? 

a) TV zapínám večer - sleduji pravidelně zprávy 

b) Dívám se stejné množství času jako doma 

c) TV sleduji mnohem více hodin než doma 

d) Nevlastním ji 



17. Co můžete pro své blízké vytvořit, poskytnout, čím být užitečný?  

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: necítím se potřebný 

18. Pocítil(a) jste ztrátu soukromí? 

a) Pouze na začátku, než jsem si zvykl(a) – do 6 měsíců 

b) ANO – stále  

c) Režim zařízeními mi dává jistotu - přizpůsobil(a) jsem se 

d) NE – styk s ostatními obyvateli a personálem mám minimální 

19. Máte možnost se s někým poradit o svých tíživých problémech a víte s kým? 

a) ANO: ........................................................................................................................  

b) ANO: obracím se na personál v zařízení: ..................................................................  

c) NE – tíží mě to 

d) NEchci – svoje záležitosti řeším sám(a) 

20. Jakým slovem – větou - byste charakterizoval(a) stáří (po 65. roce života)? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

A shoduje se s Vašimi představami o tomto období života? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: .....................................................................................................................  

  



Využijte příležitost stručně popsat svoje pocity 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

21. Už jste někdy odpovídal(a) na takový nebo podobný typ otázek? 

a) ANO, také v dotazníku 

b) ANO – občas si podobné pokládám, když se necítím dobře 

c) NE – ale nevadily mně 

d) Byly mi nepříjemné 

Chcete něco dodat, co by obohatilo můj výzkum o seniorech? – budu Vám vděčná 

a ještě jednou děkuji za zodpovězení otázek. 

  



Příloha č. 3 

Popis zařízení 

Název zařízení a jeho jednotlivá střediska: 

Městský domov pro seniory Domažlice, Prokopa Velikého 689 – zařízení Městského centra 

sociálně rehabilitačních služeb Domažlice dále zahrnující: 

Pečovatelská služba: Baldovská 638 

 Břetislavova 84 

Terénní služby 

Typ zařízení dle platné legislativy:  

 Domov pro seniory – poskytovatel sociálních služeb v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních 

služeb a Ošetřovatelskými standardy 

Financování:  

 Příspěvková organizace města Domažlice, státní dotace z MPSV, granty, sponzorské 

dary, úhrady od klientů 

Nabízené služby: 

 Pobytové služby dlouhodobé – domov pro seniory – pro 60 klientů 

 Denní stacionář – ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby 

 Odlehčovací služby – kapacita – max. 10 klientů 

 Rehabilitační služby – jsou poskytovány v návaznosti na ordinaci lékaře v moderním 

rehabilitačním oddělení 

 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 Součástí provozu je i kuchyně s jídelnou a prádelna, lze využít i služeb školícího 

centra 



ŘEDITEL 

1 vedoucí domova 

vedoucí sestra 

1,6 prádelna 1 úklid 
0,5 vedoucí stacionáře a 

odleh. služby 

2 všeobecná sestra 

1 PPS 

2 PPOP 

0,5 fyzioterapeut 

6 všeobecná sestra 

6 PPS 

5 PPOP 

1,5 soc. pracovník 

1 správce - REHA 

Zřizovatel: město Domažlice 

Složení odborného týmu: 

 Statutární zástupce - ředitelka zařízení 

 sociální pracovníci, lékař, zdravotně-sociální pracovník, registrované všeobecné 

sestry, sanitářky a pracovníci v sociálních službách – přímé obslužné péče  

 administrativní a technicko-hospodářští pracovníci 

 

Vzhledem k zaměření studia považuji za ztrátu jak pro klienty, tak pro zaměstnance zařízení, 

že součástí odborného týmu nejsou na rozdíl od týmu pracujícím v hospicu, který poskytuje 

komplexní bio-psycho-socio-spirituální péči také duchovní, pastorační asistent, 

psycholog/psychoterapeut a dobrovolníci. 

Cíle pracoviště:  

 Pokračování hodnotného, běžného života seniora a jeho dosavadních zvyklostí 

s poskytnutím podpory a pomoci podle individuálních potřeb  



 umožnit klientům naučit se znát své potřeby a schopnosti a podle toho řídit asistenta 

při takových činnostech, které sám nezvládne  

 udržení pohybových schopností a samostatnosti, zajištění soukromí a ochrany jeho 

osobních práv, s možností kontaktu a udržením vztahu se společenským prostředím 

 zprostředkovat užívání i dalších návazných sociálních a veřejně dostupných služeb 

a podpořit klienty v jejich užívání  

 podpořit klienty při využívání volného času a při začleňování se do života v zařízení  

Metody sociální práce užívané na pracovišti:  

Osobní asistence, sociální a volnočasová rehabilitace, základní sociální poradenství.  

Techniky a způsoby sociální práce užívané na pracovišti:  

Individuální přístup ke klientovi, podpora a učení v bydlení, vytváření a realizace 

individuálních plánů rozvoje, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, pomoc s komunikací 

s okolím – jiným klientem, asistenty, úřady či veřejností 

Cílová skupina uživatelů: 

Senioři nad 55 let vyžadující určitý stupeň pomoci v běžných denních činnostech 

Senioři nad 55 let s poruchou hybnosti 

Senioři nad 55 let vyžadující nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči 

Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami paměti, 

aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb 

s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod.  

Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, kteří mají diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy 

již neumožňují další život v domácím prostředí a potřebují péči sociálního zařízení. Občan 

musí mít odpovídající, alespoň II. stupeň závislosti, nebo být ve věku nad 75 let 

bez příbuzných.  

  



Příloha č. 4  

Statistické údaje za rok 2012 

 

  



 

 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

1/3 



 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

2/3 



 

 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

3/3 

  



Příloha č. 5 

Statistické údaje za rok 2013 

 

  







  



Příloha č. 6 

Neuspokojení žadatelé o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2012 

       22-108. Neuspokojení žadatelé o sociální služby podle krajů k 31. 
12. 2012 

               Applicants on waiting list for social services by region as at 31 
December 2012 

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR 

   

Source: Ministry of Labour and 
Social Affairs of the CR 

ČR, kraje 

 
CR, regions 

Neuspokojení žadatelé o poskytnutí sociální služby v zařízeních 
Applicants on waiting list for social services in the following establishments  

domovy 
pro seniory 

 
 

Retirement 

homes 

azylové 
domy 

 
 

Homeless 

shelters 

chráněné 
bydlení 

 
 

Sheltered 

housing 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 
Homes for  

people with  
disabilities 

domovy se 
zvláštním 

režimem 
 

Special care 

homes 

týdenní 
stacionáře 

 
 

Week care 

centres 

Česká 
republika  

Czech Republic 

59 028  5 293  2 221  2 931  15 261  151  

Hl. m. Praha 6 679  1 066  61  97  414  1  

Středočeský 7 342  779  95  191  1 558  46  

Jihočeský 3 876  131  58  204  522  -  

Plzeňský 2 109  66  12  145  971  -  

Karlovarský 250  281  10  27  153  -  

Ústecký 4 085  705  88  274  1 749  11  

Liberecký 1 086  126  32  53  462  5  
Královéhradec

ký 2 289  124  32  354  473  7  

Pardubický 2 913  265  35  216  403  -  

Vysočina 2 702  219  5  84  812  12  

Jihomoravský 10 106  312  146  355  4 150  43  

Olomoucký 3 476  182  1 301  128  560  13  

Zlínský 4 726  333  207  261  1 328  5  

Moravskoslezs
ký 7 389  704  139  542  1 706  8  

Zdroj:  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-

r_2013-22 

  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-r_2013-22
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-r_2013-22


Příloha č. 7 

Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIAL SECURITY

22-103. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012*)

              Retirement homes by region as at 31 December 2012 *)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Source: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR

ČR, kraje

CR, regions

Zařízení

Homes

Lůžka

Beds

Uživatelé

Users

Využití míst (%)

Occupancy rate (%)

Česká republika

Czech Republic
480 37 477 36 197 96,6

Hl. m. Praha 24 2 393 2 295 95,9

Středočeský 65 4 777 4 617 96,7

Jihočeský 38 3 034 2 900 95,6

Plzeňský 23 1 842 1 755 95,3

Karlovarský 13 797 772 96,9

Ústecký 40 3 820 3 590 94,0

Liberecký 17 1 038 1 007 97,0

Královéhradecký 33 2 355 2 278 96,7

Pardubický 22 2 195 2 094 95,4

Vysočina 25 2 181 2 121 97,2

Jihomoravský 45 2 940 2 874 97,8

Olomoucký 34 2 566 2 489 97,0

Zlínský 36 2 769 2 716 98,1

Moravskoslezský 65 4 770 4 689 98,3

*) předběžné údaje *) Preliminary data.

  



Příloha č. 8 

Zásady OSN pro seniory 

Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 

16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních 

programů, kdykoli je to možné.  

Některé hlavní myšlenky zásad jsou následující: 

1) Nezávislost -senioři by měli: 

 Mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na základě 

zajištění příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci 

 Mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem 

 Mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak bude probíhat jejich odchod 

z pracovního života 

 Mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům 

 žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím a měnícím 

se schopnostem 

 žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné. 

2) Péče - senioři by měli: 

 Senioři by měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířili jejich 

autonomii, ochranu a péči o ně 

 mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující ochranu, 

rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném prostředí; 

 požívat lidských práv a základních svobod ať žijí v jakémkoli obydlí, zařízení sociální 

péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, 

potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně a o kvalitě jejich života. 

  



3) Zařazení do společnosti - senioři by měli: 

 Zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace politik, 

které přímo ovlivňují jejich blaho a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími 

generacemi 

 Mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské společnosti a pracovat 

jako dobrovolníci na místech odpovídajících jejich zájmům a schopnostem 

 Mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí 

4) Seberealizace - senioři by měli: 

 Mít možnost využívat příležitost k plnému rozvoji svých schopností 

 Mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, duchovním a rekreačním zdrojům společnosti 

5) Důstojnost – senioři by měli: 

 Žít v důstojnosti a bezpečí a nemělo by být využíváno jejich tělesné nebo duševní 

závislosti 

Se seniory by mělo být dobře zacházeno bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasovou 

nebo etnickou příslušnost, postižení a další stav a měli by být hodnoceni nezávisle na jejich 

ekonomickém přínosu. 

 


