Tisková zpráva
V Evropském roce aktivního stárnutí
nemají senioři na růžích ustláno
Jak se žije starším lidem v letošním roce, který byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity? Odpověď na tuto otázku hledal seminář, uspořádaný ve středu 26. září
Sdružením nájemníků ČR v historické budově liberecké radnice.
Počet lidí, starších 60 let, rychle roste v Evropě i po celém světě. Ačkoliv jsou senioři už v penzi, mají
pořád hodně co nabídnout jak svým rodinám, tak i společnosti. Velká část jejich potenciálu ale bývá
nevyužita.
Právě na tuto skutečnost chtěli upozornit svým seminářem ve středu 26. září na radnici organizátoři
ze Sdružení nájemníků České republiky. Vedle toho radili návštěvníkům, jak se po Novém roce
vyrovnat s deregulací nájemného, jak uzavírat s vlastníky bytů nové nájemní smlouvy, a jak se přitom
vyhnout soudu.
„Stárnutí je přirozeným procesem, kterému se při troše štěstí nevyhne nikdo z nás. S nadsázkou se dá
říci, že je jednou z mála spravedlností tohoto světa. Evropský rok aktivního stárnutí je dobrou
příležitostí pro nás, mladší, abychom si uvědomili, že senioři nám mají i ve vysokém věku co dát, čím
nás obohatit. Současně máme možnost uvědomit si, že i my jednou zestárneme, ale přitom bychom
byli neradi, až ten čas nastane, našimi rodinami odsunuti do starého železa,“ řekl primátorka Martina
Rosenbergová.
Rok aktivního stárnutí má také bojovat proti diskriminaci osob na základě věku a odstraňovat bariéry
při zaměstnávání starších osob. „Mnozí čeští důchodci jsou pořád aktivní, ovšem jejich činorodost
brzdí naše vláda. Například pracujícím seniorům plánuje zrušit slevu na dani. Podniká kroky, které
jsou v rozporu s tím, co sama podepsala – tedy rok aktivního stárnutí,“ podtrhl předseda Rady seniorů
ČR Zdeněk Pernes.
Rada seniorů sdružuje na 30 tisíc lidí. Starobních důchodců žije v republice 2,4 milionů, v Libereckém
kraji je jich zhruba 100 tisíc. „Radíme lidem, jak postupovat po Novém roce, kdy i v Liberci skončí
regulované nájemné. Co je čeká, když se na výši nájemného s majitelem bytu nebo domu
nedohodnou. Čeká nás přelomové období, začnou platit nová pravidla pro nájemní bydlení,“ řekl
předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.
Pro ty starší občany, kteří se ocitli v sociálně i zdravotně svízelné situaci, má Statutární město Liberec
byty v Domech s pečovatelskou službou. „Zpravidla každý, kdo si o umístění v některém z celkového
počtu 350 bytů zde požádá, dostane střechu nad hlavou do několika měsíců,“ shrnula primátorka
Martina Rosenbergová.
V Liberci 27. září 2012

