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Vláda schválila vznik
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dnešním dnem vznikl nový poradní orgán vlády Rada vlády pro seniory a
stárnutí populace. Jeho předsedou je vicepremiér a ministr práce a sociálních
věcí Zdeněk Škromach. Rozhodl o tom kabinet.
Rada vlády, která zahájí svoji činnost nejpozději k 28. 4. 2006, bude mít
celkem 27 členů. Z nich 12 bude zastupovat orgány a instituce veřejné správy a
zbývajících 15 pak organizace, jejichž činnost je zaměřená právě na problematiku
seniorů a stárnutí populace.
Občané České republiky se v průměru dožívají vyššího věku a mají méně
dětí než v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury
populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších lidí v České republice se
postupně zvyšuje. V roce 2030 by podle odhadů ČSÚ měli občané starší 65 let
tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % populace České republiky, což
představuje přibližně 3 miliony osob. Počet lidí ve věku 85 a více let by měl do
roku 2050 stoupnout přibližně na půl milionu.
Česká republika s tímto faktem počítá a na stárnutí populace se
připravuje. V roce 2002 vláda přijala Národní program přípravy na stárnutí na
období let 2003 až 2007. Dokument obsahuje řadu opatření v oblasti
zaměstnanosti, péče o zdraví, sociálního zabezpečení, bydlení, vzdělávání či
sociálních služeb, jejichž cílem je vytvořit takové podmínky, které starším lidem
umožní prožít nezávislý a kvalitní život.
V blízké budoucnosti budou starší lidé představovat obrovský
potenciál nejen pro sociální, ale také ekonomický rozvoj společnosti. Rada
vlády pro seniory a stárnutí populace bude mimo jiné iniciovat a navrhovat
koncepční řešení problémů seniorů a stárnutí populace, bude se systematicky
zabývat problematikou lidských práv seniorů a navrhovat vládě opatření směřující
k jejich ochraně, sledovat a vyhodnocovat dokumenty EU, které jsou významné
z hlediska starších občanů, a podněcovat výzkumnou a analytickou činnost v této
oblasti.
Náklady na činnost Rady budou činit přibližně 50 tisíc Kč ročně a budou
plně hrazeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

