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BUDEME LÉČIT NEMOCI MĚSTA KARLOVY VARY 
 

Za velmi důležité považujeme podporu nejnižších a nejvyšších věkových skupin – dětí a seniorů. 
21. století přináší nové technologie a postupy ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Prodlužuje se 
věk dožití, často na úkor zdraví. Je nutné vytvořit dobré podmínky pro základní vzdělávání, na kterém 
závisí úspěšnost v následném studiu. 

 
Pracovní trh si žádá větší pružnost zaměstnanců, stále větší počet maminek s dětmi do 3 let se 

chce vrátit do zaměstnání dříve než lze dítě umístit do školky. Zřízení městských jeslí by jim pomohlo 
situaci vyřešit.  

 
Jedním z našich cílů je kvalitní vybavení školek a školních tříd. Protože víme, jak důležité je děti 

rozvíjet, je přímo naší povinností cestou dotací podporovat sportovní oddíly a ostatní subjekty, kde naše 
děti smysluplně tráví volný čas. Nezapomínáme ani na dětská hřiště, sportoviště a cyklostezky, kde tráví 
svůj čas s dětmi i rodiče.  

 
Chceme obnovit projekt ,,Domova pro seniory nové generace“, který 4 roky ležel nepovšimnut. 

Naše město si zaslouží důstojný objekt pro ty, kteří již péči o sebe nezvládají. Pouhé provizorium to 
nevyřeší. Je třeba podporovat i terénní zdravotní a sociální služby, protože mají veliký význam pro ty, 
kteří díky této péči mohou zůstávat ve svém domácím prostředí. Pokud však není možné zvládnout péči 
doma, potřebujeme příjemné zařízení s domácí atmosférou, kde je možné tuto péči poskytnout.  

 
Intenzivní péči po celých 24 hodin není vždy možné zajistit rodinnými příslušníky. Střední 

generace bývá pracovně vytížená a často pečuje o děti. Situace, ve které se nachází tzv. ,,sendvičová 
generace“ není záviděníhodná. Je třeba mít možnosti volby v péči o děti i o seniory!  

 
 
 

 


