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ÚVODNÍ SLOVO
Gerontologický institut si klade
za cíl působit na společnost
šířením ověřených poznatků
o stáří a jeho roli. Proto vedeme
soustavné diskuse, abychom
ověřovali své poznatky,
a konfrontovali je s předními
světovými experty. Předáváme
je na konferencích a formou
specifických vzdělávacích modulů.

Ředitel Gerontologického
institutu, o. p. s.
MgA. Jan Lorman

Nemohli jsme uspokojit všechny
zájemce o konferenci Stáří spojuje
2018. Myslím, že je to způsobeno
volbou aktuálních palčivých
témat i úrovní přednášejících.
Prof. Christopher Phillipson je
nespornou osobností evropského
významu a téma „senior na
existenciální periferii“ vyjadřuje
převratný přístup MUDr. Zdeňka
Kalvacha.
Ale stále se nám nedaří propojit
konferenci s odpovědnými lidmi
města Prahy. Je to tím, že by
podněty na ní vznesené pro svou
práci nepotřebovali? Odpověď
budeme hledat dál.
Připravili jsme nové kurzy, zájem
byl především o ageismus,
syndrom geriatrické křehkosti,
psychický obraz člověka
s demencí a mezigenerační
dobrovolnictví.
Fórum Stáří spojuje byla nová
forma, zaměřená na širokou
seniorskou veřejnost. Nabídka
osvěty, kulturních programů, ale
také inspirace životními příběhy
významných osobností
a poznávání služeb ústavu
ŽIVOTa 90.
Děkuji všem, kteří neúnavně
pomáhají poznávat naděje
i strasti stáří.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O GERONTOLOGICKÉM INSTITUTU
Obecně prospěšnou společnost Gerontologický institut založilo v roce
2011 občanské sdružení ŽIVOT 90. Jádrem aktivit Gerontologického
institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická, konferenční a
poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí. V této oblasti
navazuje na bohaté zkušenosti svého zakladatele, spolku ŽIVOT 90,
který dlouhodobě poskytuje sociální služby seniorům a jejich blízkým,
realizuje aktivizační programy pro seniory, osvětové informační kampaně
o stáří a provozuje také Divadlo U Valšů přátelské k seniorům.
Gerontologický institut, o. p. s., vytváří prostor ke zkoumání širších
souvislostí této problematiky, k jejímu řešení na odborné úrovni a
zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz je přitom
kladen na odbornou erudici v oblasti gerontologie a na spolupráci se
zahraničními odborníky a organizacemi.
Aktivity Gerontologického institutu jsou přístupné odborné veřejnosti
z celé ČR, konference mají zpravidla celostátní charakter.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ
V ROCE 2018
Konference Stáří spojuje 2018
Ve dnech 30. – 31. 5. 2018 proběhl v prostorách Městské knihovny
v Praze již 6. ročník mezinárodní konference s názvem „Stáří spojuje
2018“.
Konference „Stáří spojuje 2018“ byla vystavěna na dvou základních tematických osách: 1.) Stáří v pražské
komunitě - poznatky českých i zahraničních expertů v oblasti mezigenerační spolupráce a integrace péče,
resp. využití potenciálu seniorské generace ve prospěch společnosti jako celku i na komunitní úrovni, 2.)
tematika seniorů jako osob na existenciální periferii, zahrnující např. dilemata autonomie ve stáří, souvislosti
osamělosti a sociálně patologických jevů, otázky integrace seniorů do společnosti, problematiku týrání a
zanedbávání seniorů a monitoring komunitních integrovaných podpůrných sociálních a zdravotně sociálních
služeb v regionu Prahy.

Na konferenci vystoupili:
Prof. Christopher Phillipson, Prof. Cecilia Henning, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Doc.
PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., Doc. Soňa Lovašová, Ph.D., PhDr. Hana Geissler, Dr. Joe Larragy, MgA. Jan Lorman,
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., Mgr. Blanka Klimešová, Mgr. Nicol Staňková, Mgr.
Vítězslav Lounek, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., Mgr. Jana
Hanzlíková, Ing. Mgr. Irena Ropková a další.

Na ročníku 2018 byly předneseny příspěvky s následujícím programem:
Stáří v pražské komunitě, 30. 5. 2018: Stárnutí ve městě, v Praze. Integrovaná péče. Příklady praxe
z Manchesteru, Švédska.
Pod záštitou senátorky Daniely Filipiové, náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka, radních hl. m. Prahy
Daniela Hodka a Ing. Mgr. Ireny Ropkové

Panel 1
Zahájení konference: MgA. Jan Lorman, ředitel ŽIVOTa 90 a Gerontologického institutu
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Úvod do tématu dne
Prof. Christopher Phillipson: Vytváření měst přátelských k seniorům: rozvoj nové agendy
Prof. Cecilia Henning: Stárnutí doma – politika ve Švédsku – strategie a budoucí výzvy

Panel 2
MgA. Jan Lorman: Potřeby seniorů v Praze – naplnění závěrů konference Stáří spojuje 2017
Ing. Irena Ropková, Radní hl. m. Prahy: Naplnění programového prohlášení ZHMP 2014–2018

Panel 3
Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.: Stárnutí ve městě: rizika a potenciál městského prostředí pro starší obyvatele
Mgr. Blanka Klimešová: Komunitní mapování veřejného prostoru z pohledu seniorů a jejich potřeb
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.: Asistivní technologie jako pomocná ruka pečujících

Senior na existencionální periferii, 31.5.2018: Stáří a stárnutí obecně. Senior
na existenciální periferii. Osamělost jako důsledek a příčina sociální patologie.
Komplexní přístup k lidské bytosti ve světle zákona o sociálních službách
Pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha

Panel 1
Zahájení: Mgr. Jana Hanzlíková: Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018-2022
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: Senioři, pojetí stáří a existenciální periferie
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.: Zkušenost veřejné ochránkyně práv ze systematických návštěv v zařízeních pro
seniory
Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.: Dilemata autonomie ve stáří a integrace seniorů v sociálních (rodinných)
vztazích

Panel 2
Doc. Soňa Lovašová, Ph.D.: Prožívání osamělosti a kvalita života u seniorů v domácím a institucionálním
prostředí
PhDr. Hana Geissler: Pečující na existenciální periferii
Dr. Joe Larragy: Rozšíření sociálního občanství v hlubokém stáří – výzvy pro dlouhodobou pobytovou péči
MgA. Jan Lorman: Rodina, komunita jako síť, dějiště životů ve vnitřních a vnějších souvislostech

Panel 3
Mgr. Nicol Staňková, Mgr. Vítězslav Lounek: Neformální péče v ČR – zkušenosti, postoje a vyhlídky
do budoucna
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Využívání služeb a neformálních sítí mezi venkovskými seniory
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.: Čtvrtý věk, aneb neviditelní senioři

Z konference vzešel výstupní materiál, který věříme, že může dobře sloužit veřejnosti včetně politické
reprezentace ke zformulování programů i jako svědectví o názorech participantů konference ve sledu
času. Smyslem výstupního dokumentu je rozšířit poznatky z konference z omezeného počtu účastníků
mezi nejširší populaci a vyvolat potřebné změny. Věříme, že zpřístupnění konference ve virtuálním prostoru
a prostřednictvím písemného výstupu přispěje nejen k posílení dopadů konference, ale i k prohloubení
celospolečenské diskuse o významných agendách souvisejících s demografickou změnou.
Konference se zúčastnilo 119 účastníků, zejm. vedoucích sociálních služeb, sociálních pracovníků a další.

Realizace vzdělávacích programů pro
pracovníky v přímé péči a neformální pečující
Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových programů
dalšího vzdělávání, které budou reagovat na aktuální otázky práce s danou
cílovou skupinou. Chtěli bychom tak pracovníkům v přímé péči poskytnout
dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů, předávat jim
informace o možnostech podpory laických pečujících osob a zároveň umožnit
plodnou výměnu zkušeností v této oblasti.
Poznáme je po ovoci? Aneb je jen nevychovaný, nemocný nebo dokonce
psychopat? (26.1.) pro širší veřejnost
MUDr. Radkin Honzák CSc., Mgr. Helena Uhlířová
Pojem psychopat byl z diagnostického systému vyloučen, jsou zde však odborníci, kteří by ho tam rádi vrátili
jako označení pro specifickou skupinu jedinců, jejichž mozek je skutečně jinak uspořádán a kteří nezažívají
emoci strachu. V důsledku toho je jejich prožívání i chování odlišné od běžného a jde o to, jak této vlastnosti
používají v sociálním kontextu. Jak poznat psychopata a jak se postavit k jeho jednání je námětem tohoto
sdělení.

Mozek jsme my (18.4.) pro širší veřejnost
MUDr. Martin Jan Stránský
S panem doktorem Stránským účastníci diskutovali otázky jako například, v čem se liší ženský a mužský
mozek, proč a jak vzniká demence, proč se rozhodujeme, tak jak se rozhodujeme a mnoho dalších.

Posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním
postižením (23.3., 2.11.) pro odbornou veřejnost
Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA
Účastníci se seznámili s teorií systému sociálního zabezpečení a základy posuzování zdravotního stavu pro
tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci. Seminář byl zaměřen na aktuální informace o nových
právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu.

Psychický obraz člověka s demencí, psychosociální aspekty péče a komunikace
(13.4.) pro odbornou veřejnost a pečující
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Kurz se zaměřoval na popis psychického obrazu člověka s kognitivní poruchou a syndromu demence, na
pochopení nemoci syndromu demence ve stadiích nemoci, na potřeby a prožívání těchto lidí.

Psychická zátěž pečujících (9.11.) pro pečující
MUDr. Tamara Tošnerová
Příspěvek zachycoval historický vývoj pomáhajících profesí. V evropských podmínkách od původního
ústavního řešení problematiky k individuální pomoci či v jejich kombinaci. Pozornost byla věnována gender
stereotypům a kulturním prioritám péče o příbuzného ve stáři v 21. století a přínosu nových technologií.

Ageismus aneb komu na věku (ne)záleží? (16.11.) pro pracovníky v přímé péči
a širší veřejnost
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
V úvodu semináře se účastníci seznámili s některými sociologickými koncepty, které přispívají k rozvoji
kritického myšlení a pochopení společnosti. Na tuto část lektorka navázala sociologickým rozborem ageismu
jako sociálního konceptu a poukázala na některá empirická šetření, která se problematice věnovala.

Nejčastější psychiatrické poruchy v seniorském věku (17.12.) pro odbornou
veřejnost, pečující, laickou veřejnost
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
V kurzu se pan docent Jirák věnoval nejčastějším psychiatrickým poruchám v seniorském věku jako
je deprese, demence a delirium.

Syndrom geriatrické křehkosti (18.12.) pro odbornou veřejnost, pečující, laickou
veřejnost
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Na semináři se účastníci dozvěděli podrobnější informace o klinicky významném konceptu geriatrické
křehkosti, postihující asi 7 % seniorů, a o jí podmíněných geriatrických syndromech.

Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky (14.12.)
pro odbornou veřejnost, pečující, laickou veřejnost
MgA. Jan Lorman
V průběhu kurzu byla pozornost věnována nejen projevům a příznakům, které mohou napomoci oběti těchto
sociálně patologických jevů odhalit, ale také prevenci a možnostem pomoci obětem.

Optimalizace komunikačních dovedností pro formální a neformální pečující o
geriatrické pacienty a klienty (7. 9., 5. 10., 12. 10.) pro odbornou veřejnost, pečující,
laickou veřejnost
MUDr. Radkin Honzák, CSc. a Mgr. Helena Uhlířová
Osmnáctihodinový kurz, jehož cílem bylo naučit se nabídnout pomoc tak, aby mohla být přijata a plně využita.
To vyžaduje nejen potřebné dovednosti, ale také z empatie vycházející psychologický a psychoterapeutický
přístup. A to nejen proto, že péče a pomoc o jedince s oslabením či s hendikepem jakékoliv etiologie je oblast
velmi křehká, zranitelnost je velká na obou stranách, jak u osob potřebných, tak u těch pomoc nabízejících.
Kurz vnímáme jako praktický výcvik se sekvenčně dávkovanou teoretickou průpravou, maximálně ale
zakotvený v sebezkušenostní praxi.

Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky. (7.12.) pro odbornou
veřejnost
Ing. Miroslav Michálek
Osmihodinový interaktivní seminář založený na téměř dvacetiletých zkušenostech v oblasti dobrovolnictví
účastníky kurzu seznámil s kořeny dobrovolnictví, se Zákonem o dobrovolnické službě, s limity dobrovolnictví
plynoucími ze Zákona o sociálních službách, s obvyklými pracovními postupy při práci s dobrovolníky,
s možnostmi pomoci dobrovolníků seniorům a zapojení seniorů jako dobrovolníků i s projekty kombinujícími
vzájemné zapojení dobrovolníků více generací.
Kurzů se zúčastnilo 188 účastníků, což je téměř dvakrát více než v roce 2017.

CVIČENÍ V PARCÍCH

Gerontologický institut ve spolupráci s ŽIVOTem 90 připravil poprvé
pro seniory na celý květen a červen sérii sportovních aktivit ve čtyřech
pražských parcích. Starší obyvatelé metropole si mohli vyzkoušet jógu,
zdravotní cvičení, ale i nordic walking nebo pétanque.
Senioři si zdarma mohli zacvičit v pražské přírodě. První aktivity si zájemci vyzkoušeli 15. května na Střeleckém
ostrově. O týden později se cvičení přesunulo do Senior Fit parku v Podolí a 29. května se akce konala na louce
ve Stromovce. Sportovní sérii trenéři zakončili první červnové úterý na Vrchu Sv. Kříže na Parukářce.
Pod dohledem profesionálních trenérů tak zájemci absolvovali lekce pilates, jógy nebo zdravotního cvičení.
Senioři si také vyzkoušeli i nordic walking, petanque či lekce cvičení na strojích s Davidem Hufem.

FÓRUM STÁŘÍ SPOJUJE 2018

Dne 22. listopadu 2018 se otevřeli dveře v domě ŽIVOTa 90 v rámci
celodenního fóra na téma stáří spojuje. Zajímavými tématy provázeli
odborníci na sociální a zdravotní problematiku. Probírali jsme otázky
starobního důchodu. Mluvili o tom, jak pečovat o blízké. Zároveň
účastníci měli možnost vyslechnout si příběhy inspirativních mužů
a žen. Návštěvníci se dozvěděli více informací o tom, jak se chránit či jak
reagovat na citlivé náměty dnešní doby. Téměř 20 lidí v předseniorském
věku si na vlastní kůži vyzkoušelo, jaké je to být „v kůži seniora“.
Technologickým inovacích ulehčující seniorům i pečujícím život
se věnoval celý jeden blok přednášek. Celým dnem nás prováděly
jedinečné osobnosti, jež se staraly o zábavu návštěvníků v podobě
tvůrčího malování, tvorby adventních věnců, tanců či seniorského
jazzbandu.
Program zahrnoval praktické semináře a poradny, zábavné pořady
a divadelní představení Drahá Mathilda s Danielou Kolářovou
v hlavní roli.

PROGRAM
•

Slavnostní zahájení

•

Důchod pro život. Jak se vypočítá starobní důchod; co mám dělat, abych měl slušný důchod?
Nebezpečí předčasných důchodů?

•

Stříbrní frajeři s Eduardem Markem, Petruškou Šustrovou. Portréty a příběhy těch, kteří dokázali více
než ostatní.

•

Srozumitelně o zdravotních a sociálních službách. Kdo služby poskytuje? Co je příspěvek na péči?

•

Lehký život pečujících. Jak pečovat o seniora v rodině. Podporuje stát pečující?

•

Pravda nebo lež. Neuvěřitelné příběhy zralých žen a mužů.

•

Zahraj si to sám s Melogee. Přijďte si zahrát na své oblíbené nástroje a užijte si přínos muzikoterapie.

•

Příprava na stáří. Jak se připravit na to, co nás čeká. Vytvoření individuálního plánu stárnutí.

•

Gerontooblek. Praktická ukázka – Jaké je to být seniorem.

•

Senior na drátě a bez drátu – showroom. Ukázky technologických inovací ulehčujících život seniorů a
pečujících.

•

Senior na drátě a bez drátu – přednáška. Technologie pro snazší život seniorů a pečujících.

•

Nové triky šmejdů – diskuse s předními odborníky, kteří se touto problematikou zabývají - např.
zástupce ombudsmanky, zástupce ČOI, zástupce městské policie, zástupce ERÚ a hasiči a další...

•

LGBT kulatý stůl s Ester Janečkovou. Jak se připravit na coming-out svých vnoučat, jak reagovat.

•

Tvorba adventní dekorace

EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2018

tis. Kč
84

SPOTŘEBA MATERIÁLU

1 395

SLUŽBY
OSOBNÍ NÁKLADY

801

OSTATNÍ NÁKLADY

20

Náklady neinvestiční celkem

Příjmy v roce 2018

2300

tis. Kč

PŘÍJMY Z KURZŮ A LEKTOROVÁNÍ

802

DARY

103

OSOBNÍ NÁKLADY

1371

Celkem

2276
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