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Město se připravuje na stárnutí obyvatelstva 

 
Ve Valašském Meziříčí se minulý týden konala konference s názvem Příprava obcí na stárnutí 

populace organizovaná městem Valašské Meziříčí v rámci Týdne zdraví. Cílem konference 

bylo představení Koncepce města na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí na období 

následujících deseti let zástupcům kraje, měst, obcí a dalším institucím. Konference se 

zúčastnilo na 60 hostů. 

  

 
  

  

Stárnutí populace je významný současný trend, patrný na celém světě. Problematikou se 

intenzivně zabývá i město Valašské Meziříčí. „Stávající trend, kdy v populaci přibývá seniorů 

a stagnuje počet dětí, je výzvou pro všechny samosprávy a poskytovatele sociálních a 

zdravotních služeb k přijetí opatření zajišťující seniorům důstojné stáří. Chceme seniorům 

umožnit aktivní stárnutí, zachování nezávislosti a zajištění dostatečné sítě všech potřebných 

služeb,“ uvedla místostarostka města Yvona Wojaczková a dodala: „Město Valašské Meziříčí 

je jedno z prvních měst ve Zlínském kraji, které se hloubkově problematikou stárnutí populace 

zabývá.“ 

Seniorů bude v příštích letech v České republice i nadále přibývat. Ke zlomu došlo už v roce 

2009, kdy poprvé v historii naší země převýšil počet seniorů nad 65 let počet dětí do 14 let. 

„V ORP Valašské Meziříčí žije necelých 42 tisíc obyvatel. Předpokládá se, že v roce 2025 

bude v ORP Valašské Meziříčí žít přibližně 10 tisíc osob ve věku nad 65 let, z toho bude 

2 tisíce osob starších 80 let,“ informovala koordinátorka Zdravého města Valašské Meziříčí 

Alena Střítezská.     

Na tvorbě koncepce se podíleli odborníci z různých oblastí, které mají vliv na kvalitu života 

seniorů. „Jednou z prioritních oblastí je určitě komunikace stárnutí populace jako veřejného 

tématu, a to nejen směrem k seniorům, ale i dalším věkovým skupinám obyvatel,“ řekla na 

konferenci Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví.  

„Jsme rádi, že na konferenci zavítali také hosté z jiných obcí a měst, že jsme je mohli 

inspirovat naší strategií v oblasti stárnutí populace. Přístup Valašského Meziříčí 

k problematice stárnutí budeme propagovat také mezi členskými obcemi Národní sítě 

Zdravých měst České republiky,“ uzavřela Alena Střítezská.  



Dokument je ke stažení na webových stránkách města v sekci Zdravé město Valašské 

Meziříčí 

http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=31792.  
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