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Laskavý čtenáři Výroční zprávy 
Gerontologického institutu, 

děkuji Ti za čas, který tomuto dokumentu věnuješ. 

Zakládali jsme ho s cílem co nejlépe porozumět 
starým lidem a společnosti, jejíž jsou právě senioři 
stále významnějšími členy, a rozšířit tak skupinu 
nositelů „pochopeného problému“. 

Náš institut udělal v roce 2019 kus poctivé práce  
na poli vzdělávání profesionálů v oblastech stáří  
a stárnutí. Nejde jen o výrazně zvýšený počet kurzů, 
ale ruku v ruce s tím i o jejich tematickou diverzitu  
a kvalitu. 

Zásadní je v naší činnosti každoroční konference Stáří 
spojuje, která je výsledkem celoročního úsilí, hledání 
aktuálních významných témat a ve svém výsledku 
nám pomáhá vyhodnotit současný stav stáří v České 
republice a přináší významné argumenty ze zahraničí. 
Především díky vystoupení prof. Alana Walkera byla 
loňská konference milníkem. 

Třetí oblastí, kam bylo soustředěno naše úsilí, byla 
advocacy činnost pro zlepšení života starých lidí 
v naší republice. Týkala se především prosazování 
argumentů a opatření do národních koncepčních a 
legislativních dokumentů. 

Děkuji všem, kteří se na práci Gerontologického 
institutu o.p.s. zasloužili. 

ÚVODNÍ SLOVO

MgA. Jan Lorman
Ředitel a zakladatel  
Gerontologického  

institutu, o.p.s.



ÚVODNÍ SLOVO

Obecně prospěšnou společnost Gerontologický 
institut, o.p.s. 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 institut 
navazuje na bohaté zkušenosti svého zakladatele, 
ŽIVOTa 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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Mezinárodní konference Stáří spojuje 2019

Dne 21. – 22. 5. 2019 proběhla v prostorách Lichtenštejnského 
paláce dvoudenní mezinárodní konference „Stáří spojuje 2019“,  
které se zúčastnilo 142 účastníků.

Mezinárodní konference byla vystavěna na pěti základních tematických osách:

1.)  Budoucnost stárnutí (zkušenosti, úvahy a modely dobré praxe z oblasti stárnutí zejm.  
 prof. Alana Walkera, MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. a paní ministryně Jany Maláčové  
 nad proměnami budoucnosti stárnutí v Evropě), 

2.)  Proseniorská problematika v hl. městě Praze (stárnutí v hlavním městě Praze ústy paní radní  
 Mileny Johnové, pana dr. Zdeňka Kalvacha, pana dr. Davida Kocmana ve srovnání  
 se stárnutím ve Vídni – dr. Kaie Leichsenringa),

3.)  Výskyt seniorského abusu v ČR – o zkušenostech inspekce sociálních služeb se seniorským  
 abusem, o alternativních postupech ochrany zvlášť zranitelných osob a o zobrazení  
 seniorského abusu v médiích,

4.)  Integrální zdravotní a sociální péče – celý tento blok se věnoval zejm. dlouhodobé zdravotní  
 a sociální péči o seniory a seniorky,

5.)  Senior mezi námi – tento blok se zabýval zejm. možnostem využití aktivního volného času  
 seniory a dopadem na jejich zdraví a soběstačnost. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ  
V ROCE 2019



Přínos konference vnímáme zejm. v přenosu dobré praxe, ve vytvoření prostoru pro vzájemnou 
diskusi, a v možnostech řešení aktuálních a průřezových témat stárnutí a stáří. 

Z konference vzešel výstupní materiál „Poselství z konference“. 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 bylo rozšířit poznatky 
z konference z omezeného počtu účastníků mezi nejširší populaci a vyvolat potřebné změny. 

Konference získala záštitu ministryně práce a sociálních věcí Dipl.- Pol. Jany Maláčové, MSc.  
a radní hl. města Prahy Mgr. Mileny Johnové.

Co na konferenci říkají její účastníci:

Chodím na vaše konference každý rok a už začátkem roku  
začínám sledovat vaše webovky, protože nechci promeškat možnost  
přihlášení se. Konference je pro mě vždy velkým obohacením. 

Konference je pro náš malý tým jako taková malá dovolená. Vydáme 
se z Moravy do Prahy a vždycky si to moc užijeme. Ten palác byl letos 
nádherný. 
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{ }



Akademie seniorů

Akademie seniorů je náš dlouholetý projekt, který úspěšně realizujeme již od r. 1992. Jeho 
hlavním cílem je podpora aktivního života a duševního zdraví seniorů. V souladu s posláním 
naší organizace považujeme za podstatné posilovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu 
k příležitostem celoživotního učení v seniorském věku. Považujeme jako zcela zásadní rozvíjet a 
aktualizovat klíčové kompetence seniorů, které jsou nezbytné pro to, aby zůstali respektovanou a 
pevnou součástí společnosti.

Každoročně proto seniorům nabízíme řadu kurzů a přednášek, které jim poskytují možnost 
pravidelně na sobě pracovat, udržovat kontakt se společenským prostředím, vytvářet nové 
vazby a tím vším pečovat o své duševní zdraví. Dalším aspektem, z něhož vychází koncepce 
programu, je posílení solidarity – a to jak generační, tak i mezigenerační povahy. Proto většina 
našich lektorů jsou lidé vyššího věku.

V rámci Akademie seniorů probíhala v roce 2019 výuka 5 jazyků v různých úrovních pokročilosti 
(falešní začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace), dohromady to bylo 33 skupin a 
celkem výuku navštěvovalo 296 studentů. Největší zájem byl o angličtinu, navštěvovalo jí 142 
seniorů. Další preferovanou volbou byla francouzština, italština, němčina a španělština.

Věkový průměr studentů byl 75 let, nejstarší studentce bylo 96 let. Většinu studentů tvoří ženy 
(81%). Akademie seniorů je otevřená studentům od 60 let věku. V tomto roce se na nás obrátila 
mladší zájemkyni, která po odmítnutí z důvodů věku řekla, že se teď konečně těší, až bude stará.

V průběhu celého roku jsme realizovali řadu vzdělávacích přednášek, jako například Povídání 
o Praze, tyto přednášky během roku navštívilo 119 seniorů; dále finanční gramotnost, kterou 
navštívilo dohromady 56 seniorů a konala se jednou za měsíc. Nově jsme zařadili genealogii, 



Kurz dispečer tísňové péče

Dlouhodobě se služby tísňové péče potýkají s nedostatkem pracovníků s praxí na dispečinku 
tísňové péče, tento závěr nám již několik let potvrzuje zkušenost ze služby Tísňové péče 
ŽIVOTa90. Zároveň vzhledem k faktu, že populace stárne a samotná Praha je jedním z nejrychleji 
stárnoucích měst v Evropě, bude potřeba služby tísňové péče rozšiřovat. V tuto chvíli však 
neexistuje žádný standardizovaný kurz dispečera tísňové péče, ze kterého by se rekrutovali 
vyškolení pracovníci. Proto jsme se rozhodli vymodelovat a následně realizovat kurz Dispečer 
tísňové péče, díky kterému účastníci kurzu získají dovednosti obsluhovat dispečink tísňové péče, 
naučí se pohotově reagovat v krizových situacích, zvládnou bezpečně poskytnout první pomoc 
na telefonu a prohloubí své znalosti v oblasti sociální práce a sociálního poradenství.  Kurz se 
stane zárukou, že vyškolení absolventi budou schopni poskytovat tísňovou péči na té nejvyšší 
možné úrovni – záruka kvality – standard, jak má služba vypadat.

Na jaře 2019 jsme kurz „Dispečer tísňové péče“ v rozsahu 100 hodin začali modelovat. Modelace 
kurzu vycházela z více jak 20leté zkušenosti a podrobně zpracované metodiky, která v průběhu 
let vznikala. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. 

V rámci kurzu bylo proškoleno 13 účastníků.

{
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Co na kurz říkají jeho účastníci:

Bylo zřejmé, že lektoři jsou odborníci ve svém oboru, dobře zvolení.

Kurz se mi líbil a značně zvýšil mé vědomosti o tísňové péči.

Obdivuji práci v tísňové péči a vážím si každého pracovníka, který  
ji dělá.. 

o kterou byl velký zájem, pravidelně jí navštěvuje okolo 30 seniorů. Velký zájem byl také o 
Malé taneční, aneb tancem proti Alzheimeru, které se konají jednou za čtrnáct dní a celkově 
je za rok navštívilo 296 účastníků. Cestovatelské přednášky, které jsme realizovali díky našim 
dobrovolníkům, navštívilo 66 účastníků.

Aktivní účast seniorů v programech Akademie seniorů přispívá k udržování jejich soběstačnosti 
a zároveň působí jako významná prevence psychosomatických onemocnění seniorského věku. 
Za beneficienty Akademie seniorů lze rovněž považovat dobrovolné lektory vyššího věku, kteří 
mohou předávat svoje zkušenosti, zvyšovat si tak svoje sebevědomí a sebepojetí a zároveň se 
mohou alespoň částečně uplatnit na trhu práce.

V roce 2019 jsme otevřeli i letní školu v rámci, které jsme nabízeli kurzy angličtiny a 
cestovatelské přednášky.

Dokladem toho, že vzdělávání je pro každého, je muž (1949), který začal navštěvovat kurz 
Italštiny pro mírně pokročilé na jaře 2019. V profesním životě, který stále trvá se věnuje 
překladatelství a tlumočení do několika jazyků. Italštinu sice nestudoval, ale dokázal dohnat 
skupinu a plně se zapojit do kurzu Italštiny pro mírně pokročilé, kde se skupina schází na kurz již 
několik let. 



Modelace a realizace kurzu “Na 3 hodiny 
seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem”

Příprava na stárnutí a stáří

Uvědomujeme si, že starší lidé jsou ohroženi sociálním 
vyloučením možná více než ti mladší. S diskriminujícím 
chováním se setkávají častěji. A není to jen skutečnost, 
která se odehrává v hl. městě Praze. Větší úcta  
a respekt ke stáří nám jako společnosti chybí, což 
potvrzují i některé studie. Určitou roli v tom může hrát 
i fakt, že starší lidé si dokážou představit, jak se cítí ti 
mladší, ale mladší člověk se může vždy jen domnívat, 
jak se asi cítí člověk vyššího věku. Proto jsme 
připravili zážitkový seminář „Na 3 hodiny seniorem, 
aneb simulace stáří gerontooblekem“, kdy si každý 
účastník mohl sám vyzkoušet fakt, že problematika 
stáří je komplexní a nejedná se jen o jednu poruchu, 
ale o kombinaci různých symptomů.  Cílem kurzu 
bylo zážitkovou metodou, podpořenou teoretickým 
výkladem přiblížit fakt, jak se může cítit senior  
ve svém těle. Každý účastník kurzu si vyzkoušel 
různorodé komponenty gerontoobleku, které simulují 
různá omezení-celkově zhoršená mobilita a stabilita, 
vratká chůze a těžké končetiny, omezený rozsah 
pohybu, zhoršená jemná motorika. Dále senzorický 
deficit-zrakové a sluchové vady. 

Důležitým poznatkem by měla být i skutečnost,  
že každý z nás vnímá stejná omezení jinak.  Neméně 
důležitým přínosem je komplexní oblast prevence, 
o které lektoři mluvili během simulace jednotlivých 
deficitů.

Kurz jsme v roce 2019 vymodelovali a následně  
ho v pěti termínech otevřeli pro veřejnost.  
Kurzu se účastnilo 60 účastníků. 

Potřeba modelace a realizace kurzu „Příprava na stárnutí a stáří“ vznikla jako alarmující reakce 
na potřeby klientů a pečujících, kterou jsme zprostředkovaně získali z šesti registrovaných 
sociálních služeb ŽIVOTa 90 během posledních dvou let činnosti. Z těchto zkušeností nám 
vychází, že se mnohdy neumíme připravovat na svoje vlastní stárnutí a stáří, a z toho vznikají 
mnohdy zbytečné nepříjemnosti. 

I proto jsme vytvořili interaktivní kurz Příprava na stárnutí a stáří, jehož cílem bylo pomoci 
účastníkům kurzu zformulovat komplexní a vlastní scénář stárnutí. Našim cílem bylo, aby každý 
účastník odcházel z kurzu s tzv. scénářem svého vlastního stárnutí, který bude šitý na míru jeho 
vlastním potřebám. V kurzu si účastníci zmapovali svou současnou situaci v kontextu přípravy 
na stárnutí a stáří. Dále účastníci kurzu společně s lektory pracovali a zpracovávali své vlastní 
životní strategie ve vyšším věku. V roce 2019 jsme kurz připravili a nabídli ve třech termínech. 
Každého kurzu se průměrně účastnilo 8 lidí, zejm. starších 55 let. 



Využití humanoidního robota pro aktivní 
stárnutí seniorů a seniorek

Začátkem roku 2019 jsme jako 
aplikační partner spolu s Masarykovou 
univerzitou a ČVÚT začali realizovat 
projekt Využití humanoidního robota 
pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek. 
Projekt se zaměřuje na výzkum 
sociálních a technologických aspektů 
vztahu mezi lidským uživatelem 
vyššího věku a humanoidním robotem 
Pepper. V začátku projektu byly 
realizačním týmem zkoumány možnosti 
využití robota pro aktivizaci seniorů 
a seniorek. Zároveň byla provedena 
vstupní sonda do problematiky pojetí 
humanoidní technologie mezi seniory  
a zaměstnanci seniorského centra, 
která odkryla řadu aspektů  
v oblasti sdílené generační zkušenosti, 
očekávání s ohledem na technologie  
a identifikovala první výzvy  
a příležitosti pro zavádění technologií  
do forem podpory aktivního stárnutí.

V návaznosti na to jsme pro seniory a seniorky otevřeli pilotní Kurz robotiky. Absolventky  
a absolventi Kurzu robotiky se stali přirozenými ambasadorkami a ambasadory cílů projektu,  
a na bázi peer to peer učení přenášeli získané (příp. posílené) dovednosti do dalších skupin. 
Jako pozitivní neplánovaný důsledek sledujeme i posílení mezigeneračních vazeb participujících 
seniorů.

Přínosem humanoidního robota v našich službách bylo zejm.: zaujetí seniorů a seniorek novým 
obsahem, získávání nových klientů, medializace Gerontologického institutu, podnícení zájmu  
a práce na posílení akceptace robotických technologií v proseniorských službách.

Počet účastníků a účastnic čistě seniorských sekání fluktuoval mezi 6 a 15 osobami, což je 
jednak dáno designem kurzu jako prostoru otevřeného pro všechny zájemce a zájemkyně, ale 
také je ovlivněno samotnou cílovou skupinou, kde je vyšší riziko absence z důvodu onemocnění, 
pečovatelských povinností apod. V rámci kurzu byly kombinovány tzv. off-line a online aktivity, 
tedy aktivity s robotem nebo počítačem, i bez něj. Bylo avizováno, že nejsou třeba žádné 
předchozí znalosti práce s počítačem (jako generickým příkladem moderních technologií),  
a že kurz je vhodný pro všechny zájemce.



V roce 2019 jsme realizovali zejm. pro odbornou 
veřejnost naše akreditované kurzy a semináře. 

ADVOKAČNÍ A LOBBINGOVÉ AKTIVITY

Strategickými cíli Gerontologického institutu pro roky 2019 až 2022 bylo:

 1. Prosadit opatření pro zlepšení ekonomické  
  situace seniorů

 2. Prosadit do programového prohlášení vlády  
  Národní plán stárnutí

 3. Udržet členství v Radě vlády pro seniory

 4. Prosadit do roku 2021 dobrý platný zákon  
  o zdravotně-sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Program kurzu:

1. Úvod do problematiky - Klíčové pojmy a dovednosti, historie robotů a současný vývoj (10.10.)

2. Úvod do programování - Jak tvoříme dialogy (24.10.)

3. Exkurze do CIIRC (7.11.)

4. Programování Pepy Peppera (21.11.)

5. Čteme Čapka - znovu…(5.12.)

6. „Pepa zpívá koledy!“ Mezigenerační setkání s Pepou - aneb přiveď své vnouče nebo 
     kamaráda do 10 let (19.12.)

Vedle těchto aktivit se seniory a seniorkami jsme realizovali celou řadu konferenčních 
vystoupení, prezentací projektu a jeho předběžných výsledků pro odbornou veřejnost formou 
vyžádaných přednášek a bilaterálních setkání. Projekt vzbudil velký zájem odborné i laické 
veřejnosti, decizní sféry i médií a proběhla proto i řada popularizačních aktivit na populárně 
vědeckých i laických platformách v ČR i v zahraničí

Na pozvání tajemnice Rady jsme představili projekt na jednání Rady vlády pro seniory  
a stárnutí populace, odprezentovali Peppera na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2019  
(za účasti paní ministryně Maláčové) a za účasti řady poskytovatelů sociálních služeb  
a dalších zájemců z aplikační sféry také na oborové konferenci MPSV věnované asistivním 
technologiím a sociálním službám.



 5. Prosadit domácí stanice tísňové péče do seznamu zvláštních pomůcek  
  dle vyhlášky 388/2011 Sb.

 6. Prosadit do roku 2022 legislativu o připojištění na péči

 7. Dostat do vzdělávacích programů lékařských a nelékařských pracovníků kurz  
  (minimálně fakultativní) kurz asistovaného života

 8. Účastnit se pracovních skupin

 9. Být členy v poradních orgánech

Z tohoto plánu se v roce 2019 podařilo splnit následující:

Ad 1)  Ředitel institutu veřejně prosazoval nejen zvýšení současných starobních důchodů,  
  ale svým celoročním působením ve vládní Komisi pro spravedlivé důchody prosazoval  
  další důležitá proseniorská témata. 

 

Ad 2)  Dvouleté prosazování strategických klíčových témat ŽIVOTA 90 do národní  
  Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 - 2025, kterými byly především:

   - reforma zákona o sociálních službách, především zahrnutí neformálních  
   pečujících, revize koncepce příspěvku na péči, podpora terénních služeb,  
   nevyjímaje rozvoj služeb asistovaného života

   - podpora opatření proti zneužívání a zanedbávání seniorů, včetně celostátního  
   výzkumu o tomto fenoménu a také o diskriminaci v přístupu k práci a službám  
   seniorů včetně seniorů LGBT

   - nediskriminace seniorů v přístupu ke státním dotacím na celoživotní učení  
   skončilo skromným výsledkem. Celý dokument, který byl v závěrečné fázi redukován,  
   nakonec není, stejně jako předchozí národní plány stárnutí společnosti, řídícím  
   dokumentem vlády.

Ad 3)  Ředitel institutu působil i v roce 2019 v Radě vlády pro seniory a otázky stárnutí, kde  
  prosazoval nejen témata daná Strategickým plánem.

Ad 4)  Ředitel institutu prosazoval reformu zákona o sociálních službách, v obsahu, který je  
  uveden v předešlém odstavci. 

Úkoly 5 – 7 se v roce 2019 splnit nepodařilo.

Ad 8)  V závěru roku jsme přispěli k založení Pracovní skupiny Parlamentu ČR proti  
  zneužívání seniorů.

Ad 9)  Z mnoha ad hoc i pravidelných týmů národní i regionální úrovně zmiňujeme působení  
  v pracovní skupině OECD pro Review of Pension System of the Czech Republic, v komisi  
  pro program Obec přátelská rodině seniorům, v pracovní skupině pro využití trojdomu  
  Šolínova, v pracovní skupině Asociace poskytovatelů sociálních služeb pro standardy  
  tísňové péče.



Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2019 tis. Kč

1   SPOTŘEBA MATERIÁLU 2

2   SLUŽBY 1 244

7   OSOBNÍ NÁKLADY 934

8   OSTATNÍ NÁKLADY 26

Náklady neinvestiční celkem 2206

Příjmy v roce 2018 tis. Kč

PŘÍJMY Z KURZŮ A LEKTOROVÁNÍ 734

DARY 143

OSOBNÍ NÁKLADY 1139

Celkem 2016

EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2019

Struktura provozních nákladů v roce 2019

Struktura příjmů v roce 2019
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