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Příprava na stárnutí populace v České republice
Stručný popis přípravy ČR na stárnutí obyvatel se zaměřením na
připravenost vybraných služeb pro seniory na území správního obvodu
města Poličky a možnosti jejich finančního zabezpečení bez veřejných
finančních zdrojů v konkrétním zařízení pro seniory Dům s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička.
Doc. Ing.arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1) Jak je správní obvod města Poličky připraven na stárnutí svého obyvatelstva?
2) Uvažovala jste o konkrétních krocích, případně již nějaké činíte, při přípravě na své
stárnutí a s tím spojené - zvláště ekonomické - otázky?
Práce

JE - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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