
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: 

 

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 rychle 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. 

 

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. 

 

Péče - Senioři by měli 

 mít užitek z rodinné péče a  péče a ochrany společnosti v souladu se systémem 

kulturních hodnot každé společnosti; 

 mít přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet nebo nabýt optimální úroveň 

tělesného, duševního a emočního zdraví a zabránit nebo zpozdit propuknutí nemoci; 

 měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířily 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, až 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. 

 

Seberealizace - Senioři by měli 

 mít možnost využívat příležitosti k plnému rozvoji svých schopností; 

 mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, duchovním a rekreačním zdrojům společnosti. 

 

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. 


