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 prezident APSS ČR, UZS ČR a EAN

Stárnutí populace
Pokud bychom porovnali Izrael s evrop-

skými zeměmi (i Českou republikou) v ob-
lasti stárnutí populace, pak je Izrael náro-
dem relativně mladým. V  roce 2015 byla 
celková populace Izraele 8,46 mil. obyvatel, 
z čehož 11 % (tedy 939 000 lidí) bylo star-
ších 65 let. Srovnáme-li stejný rok s Českou 
republikou, bylo u  nás z  počtu obyvatel 
10,554 mil. celkem 1,932 mil. osob starších 
65 let, tedy 18,3 %. Podoba stromu života je 
tedy v těchto zemích odlišná. Zatímco v Iz-
raeli vidíme typický smrk, u nás se blížíme 
spíše dubu.

Jaké jsou prognózy stárnutí obyvatel-
stva obou zemí? V  Izraeli bude v  r. 2035 
celkem 1,66 mil. obyvatel starších 65 let. 
V České republice to bude ve stejném roce 
2,486 mil. 

Pracující senioři
V  počtu ekonomicky aktivních seniorů 

patří Izrael k vedoucím zemím, např. spo-
lečně s Islandem. Podíl pracujících seniorů 
činí u žen 13 % a u mužů 27 %. V porovnání 
s Českou republikou jde o  impozantní čís-
la. U nás pracovalo, resp. bylo ekonomicky 
aktivních v r. 2017 pouze 6,3 % žen a 5,5 % 
mužů. A jak jsme na tom v porovnání s Ev-
ropou? V EU je podíl ekonomicky aktivních 
seniorů 2,3 %, v České republice pak 2,1 %. 

Chudoba seniorů
Chudoba je v  průmyslově vyspělých 

zemích chápána především jako „omeze-
ní schopnosti jedinců plně participovat 
na  životě společnosti v  důsledku nedosta-
tečných ekonomických zdrojů (vyloučení 
z obvyklého způsobu života), neschopnost 
– plynoucí z  nedostatku zdrojů – partici-
povat obvyklým (standardním) způsobem 
na životě společnosti“. 

V  Izraeli činil podíl osob starších 65 let 
ohrožených chudobou až 23 %. Česká re-
publika patří k zemím v rámci celé EU, kde 
je dlouhodobě u všech skupin obyvatel po-
díl osob ohrožených chudobou nejmenší 
v celé Evropě. Dle ČSÚ obecně hodnotí svo-
ji situaci lépe senioři 65letí a  starší (podíl 
materiálně deprivovaných seniorů předsta-
vuje 5,2 %). Celkově je v ČR ohroženo chu-
dobou na 9,1 % (v r. 2017). 

Dobrovolnictví 
Přesný počet dobrovolníků v  ČR není 

znám, známe pouze počet osob vykonáva-
jících dobrovolnickou službu prostřednic-
tvím dobrovolnických center. Dobrovol-
níků je ale více a  dobrovolnické aktivity 
nejsou vždy zaznamenávány či vykazovány. 

Každopádně Izrael nám může být v pří-
padě dobrovolnictví, a  to hlavně seniorů, 
tj. osob starších 65 let, velikým příkladem. 
Celkem se dobrovolnictví alespoň v rozsa-
hu 10 hodin měsíčně (což je na  evropské 
poměry vysoký podíl času) věnuje 52 % 
osob do 65 let. V případě seniorů je to pak 
neuvěřitelných 80 % všech seniorů starších 
65 let.

Naděje na dožití
Izrael patří v  případě naděje na  dožití 

k  zemím, kde se lidé dožívají nejvyššího 
věku, a  to společně se zeměmi, jako je Ja-
ponsko, Island či Švýcarsko. Naděje na do-
žití u  žen tak činí 84,3 let, u  mužů 80,4 
let. V České republice činí naděje na dožití 
u žen 82,1 a u mužů 76,2 let. 

Důležitým ukazatelem je také naděje 
na  dožití ve  zdraví. V  ČR je naděje na  do-
žití ve zdraví u mužů pouze 62,4 let a u žen 
63,7 let, a nutno dodat, že tento parametr 
již mnoho let stagnuje. V  Izraeli hodnotí 
56 % všech osob starších 65 let svůj zdra-
votní stav jako dobrý nebo velmi dobrý. 
V případě ještě starších obyvatel, tedy 75+, 
hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý cel-
kem 40 % seniorů. 

Sociální služby 
Izrael má v  porovnání s  Evropou niž-

ší kapacity sociálních služeb. V  případě  

Izrael v číslech a v por ovnání s ČR
zrael je malá 
parlamentní 
zastupitelská 
demokratická republika 

s všeobecným rovným volebním 
právem ležící na jihovýchodním 
pobřeží Středozemního moře.
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HelpCare
Systém přivolání pomoci
a zajištění bezpečí

Personál navzájem vidí 
aktuální poplachy a kdo je 
řeší, dostupné jsou i zpětné 
záznamy

Široká nabídka tísňových 
tlačítek a čidel - možnost 
přivolání pomoci uvnitř 
budovy i venku

Bezdrátový systém,  
snadno se instaluje  
a jakákoli změna zabere  
jen pár minut

Chcete se dozvědět více?
www.nam.cz/katalog-helpcare
Kontaktujte nás:
Tel.: 596 531 140, E-mail: info@nam.cz 
www.nam.cz
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Izrael v číslech a v por ovnání s ČR

 
 
 
 
 
 

Mareš, Petr, Chudoba v České republice v datech  

Český statistický úřad, www.csu.cz 
The 65+ Population in ISrael, JDC Israel Eshel 
https://www.worldlifeexpectancy.com/ 

pobytových služeb má 20  900 lůžek, což 
je něco přes polovinu kapacity ČR ve vzta-
hu k počtu obyvatel (seniorů). Pro celkové 
porovnání je však nutno dodat, že v Izraeli 
významné množství seniorů využívá denní 
péči, tedy docházejí/dojíždějí do  denních 
stacionářů pro seniory (celkem 15  500 
osob). Zároveň jsou členy tzv. komunit, 
což je obdoba naší pečovatelské služby. Ko-
munity využívá 52  000 seniorů. Obecně 
také musíme říci, že senioři v  Izraeli jsou 
přes svůj vysoký věk zdravější, resp. sobě-
stačnější než u nás. Důležitou roli má také 
neformální péče a  realita větších rodin se 
silnou vazbou na péči v rámci rodiny.

Zdroje:
■ Mareš, Petr, Chudoba v České republice 

v datech 
■ Český statistický úřad, www.csu.cz
■ The 65+ Population in Israel, JDC Israel 

Eshel
■ https://www.worldlifeexpectancy.com/

Izrael patří v případě naděje na dožití k zemím, kde se lidé 
dožívají nejvyššího věku, a to společně se zeměmi, jako je 

Japonsko, Island či Švýcarsko. Naděje na dožití u žen tak činí 
84,3 let, u mužů 80,4 let. V České republice činí naděje na dožití 

u žen 82,1 a u mužů 76,2 let. 


