
Kdo by se měl postarat o staré lidi,

kteří již nemohou pracovat a nemají žádné peníze?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Každý člověk celý svůj život pracuje a proto si myslím, že kdyby vždy nějaká část toho platu šla na spoření na účet neměl by 

být pak problém si v důchodu docela slušně žít. To by se pak o sebe vlastně každý postaral sám.
Eva 15 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná O staré lidi by se měla postarat rodina a jejich přátelé, fiannčně by měl přispět stát. Miroslav 12 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
O staré lidi by se měli postarat jejich děti a rodina. Samozřejmě také by měli mít důchod, který by jim umožnil slušně žít, ne 

přežívat.
Mario 14 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
O staré lidi by se měli postarat hlavně jejich děti a blízká rodina. Děti by měly vrátit rodičům všechnu péči, kterou se oni 

starali o ně.
Bára 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová

O staré lidi by se měly postarat jejich rodiny, což by obnášelo: zajistit bydlení, léky, jídlo, a osobní potřeby. Při  finančním 

nedostatku rodiny by mělo být na důchodce přispíváno státem tak, aby mohli v klidu dožít. Stát by neměl dopustit, aby staří 

lidé zůstali bez pomoci a bez peněz na léky. Potřebné věci by měli samozřejmostí. Pro staré lidi by mohly fungovat nadace a 

charitativní akce. Měli by mít všeho dost, aby se z nich nestávali lidé bez přístřeší. 

Mirka 18 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
O staré lidi by se měl postarat z části stát, z části rodina. Dokud staří lidé mohli pracovat, starali se a přilepšovali také určitě 

mladým.
Honzík 15 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou
Určitě někdy pracovali, tak budou brát důchod. Ten by měl zajistit alespoň trochu důstojný život. Většina lidí má děti, o které 

se starali, teď by se děti měly postarat o rodiče.
Jirka 15 let

9 DD Valašské Meziříčí
Pokud si platili nebo za ně platil někdo siciální pojištění tak stát a pokud by to nestačilo, tak by měly pomoci jejich děti. 

Pokud děti neměli nebo během života o ně přišly měl by se starat stát, protože sociální pohjištění je povinné a stát na 

dlužníky posílá exekutory, kteří dlužné pojistné vymáhají.

Daniel 16 let

10 DD Dagmar Brno Asi vlastní děti, ale co když ani ty nic nemají? Bude muset stát, protože děti budou dělat až do smrti vlastních rodičů. Monika 14 let

11 DD Mikulov Mladí lidé, kteří pracují a nebo jejich známí, ale bylo by lepší, kdyby jim pomohl někdo z jejich rodiny. Lukáš 13 let

12 DD Hrotovice
Myslím si, že o lidi, kteří jsou už staří nemají peníze a nemůžou by se měly postarat jejich děti, ale někdy je to horší, protože 

musí chodit do práce. Potom staří lidé musí do ústavů jako jsme teď my, ale ten je pouze pro staré lidi.
Lucka 12 let

13 DD a ZŠ Vizovice Já bych jim pomohl, ale až budu starší. Zatím ať pomáhají všichni co už dospělí jsou. Tomáš 12 let

14 DD Lipník nad Bečvou O staré lidi by se měly postarat jejich děti. Ty by na oplátku měly mít třeba nižší daně. Lucka 12 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
O staré lidi bez prostředků by se měly postarat jejich děti, protože se dlouho máma s tátou starali o ně. Ale jak to bude se 

starými rodiči, kteří dali své děti do děcáku a vykašlali se na ně? Asi bude platit pořekadlo o božích mlýnech…..
Tomáš 19 let

16 DD Senožaty Pokud pracovali a platili daně tak jednoznačně stát, ale z rozkradené státní pokladny to na ústřice nevypadá. Miloš 18 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem Když mají děti, tak by jim měli pomoci jejich děti. Také mají peníze od státu za to, že dříve pracovali. Lenka 10 let

19 Dětský domov RADOST
Ti, kteří mají tolik peněz, že neví co s nimi, by měli platit důchody starým lidem a nekupovat blbosti. Měla by se o ně 

postarat rodina.
Tibor 17 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Myslím, že by se měla postarat rodina a až v případě, kdy rodinu nemá by měl pomoci stát. Tomáš 20 let

21 DD Nepomuk Měl by se postarat stát nebo by pro ně měly být udělány nějaké organizace. Radka 17 let

22 DD Jablonné v Podještědí
O staré  by se měli především postarat jejich příbuzní, nemají-li příbuzné měli by se o ně postarat kvalifikovaní pracovníci 

nějakých zařízení, která se specializují na péči o seniory a která by hradil stát.
Bětka 18 let

23 DD Husita, o.p.s.
Většinou potomstvo nebo jiné příbuzenstvo, ale bohužel jsou i případy, že není Nikdo takový. V tomto případě by nebylo od 

věci, kdyby se do toho vložil stát, např.zajistit jim pobyt v domově důchodců či jiném zařízení. 
Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Postarat by se měli příbuzní a v případě nemožnosti stát. Jindra 16 let

 let DD Černá Voda …….jejich dcery nebo synové a když nemají děti tak stát (sociální pracovnice). Lucie 14 let

26 DD Zlín
Staří lidé by měli mít něco jako prázdninový ostrov podle J. Verna. Měli by tam vše na co by si vzpomněli a hlavně by si mohli 

dělat všechno co by je jenom napadlo. Samozřejmě, že zadarmiko, protože celý život pracovali a tohle by měli za odměnu. 

Rád bych se toho sám dožil. Bylo by to báječné!!!! :)

Štefan 16 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně

O staré lidi by se měly postarat jejich děti a jestli nemají děti, tak by měli jít do domova důchodců a tam se o ně postará paní 

ze sociálky, ta jim přinese peníze. Nebo by jim měli dát peníze boháči nebo sponzoři pro chudé a ubytovat je v charitě nebo 

by mohli bydlet u boháčů, kteří by se o ně postarali. Staří lidé by si mohli najít také diamant, který by prodali a měli by 

peníze na bydlení, na auto, na jídlo, na vaření, na skříně, na nástěnky a na hry.

Adrian 12 let
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28 DD Pardubice
Měl by se o ně starat stát. Ve formě nějakých dávek, příspěvků. Pokud stát může vyhazovat peníze za zbytečné věci několik 

milionů, může dát peníze i na staré lidi, kteří jsou důležitější než něco jiného. Z Ráthových ukradených peněz by se mohli 

zaplatit osobní pečovatelé, které by se o ně starali, i když by to nebylo na dlouho.

Žaneta 20 let

29 DD Kroměříž
Pokud si daný člověk odpracoval určitou část života měl by mít právo na to, aby se o něj postaral alespoň v nějakém 

standartu stát. Ať již formou domova důchodů, sociální byt a podobně.
Jitka 13 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Určitě všichni mladý a zdravý, kteří utrácejí denně peníze za blbosti. Lukáš 16 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá
Nejčastěji se o ně starají ošetřovatelé, ale nejlepší by bylo aby to byl někdo z rodiny. Je to pro ně lepší, protože si řeknou, že 

vlastní rodina na ně nekašle a stará se o ně.
František 17 let

32 DD a školní jídelna Budišov

O staré lidi by se měli postarat potomci nebo někdo z užšího kruhu rodiny (např. o otce a matku), starat by se měli pouze v 

případě, že osoba nemá vážnější onemocnění. Pečujícím lidem by mělo být na péči přispíváno od státu. V případě, kdy ale 

staří lidé trpí vážným onemocněním bylo by pro rodinu lepší dát opečovávaného do ústavu pro lidi, kde je na to vybavení a 

jsou tam i zaškolení ošetřovatelé.

Nikola 18 let

33 DD Frýdek Místek

O staré lidi zvláště rodiče by se měli postarat jejich děti. Měli by jim jejich starost, kdy se o ně starali oni vrátit. Dnešní doba 

je však zlá. Co když v rámci péče o ně přijdou o práci? Co pak jejich rodina? Záleží na každém jedinci, jak se k tomu postaví a 

jaký mají mezi sebou vztah. Jsou instituce, které se dokážou o tyto lidi postarat a pečují o ně i v době, kdy je rodina v práci. 

Můžou tedy zůasta doma, což je pro staré lidi důležité. 

Jiří 19 let

34 DD Semily Měly by se o ně postarat jejich děti a nebo do domova důchodců, ať jsou mezi svými vrstevníky. Radek 14 let


