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RoSa přinese do Liberce bezpečné bydlení i zábavu 
pro seniory

Komunitní dům pro seniory a mezigenerační Centrum 
RoSa Liberec roste směrem vzhůru. Projekt, který vzniká 
na pozemku bývalých Montážních závodů v centru 
Liberce nabídne v polovině roku 2022 domov desítkám 
místních seniorů. Dříve narozeným nabídne možnost žít  
v centru města s dostupností kvalitních služeb a co nejblíž 
svým rodinám. Kromě bydlení přinese kulturní, vzdělávací 
a mezigenerační program, například možnost volnočas-
ových aktivit, využití knihovny, restaurace či služeb.  
Originální koncept bydlení je v České republice teprve 
druhý – RoSa je projekt bydlení pro seniory, kde má každý 
svou bytovou jednotku a využívá služeb, které aktuálně 
potřebuje. Zároveň jde ale o otevřený prostor, kam mo-
hou přijít maminky s dětmi, senioři i další zájemci z blíz-
kého okolí na workshopové dílny, přednášky, taneční, 
jazykové či počítačové kurzy, mohou využít knihovnu, 
restauraci a mnoho dalšího. V domě také budou ordino-
vat lékaři, zájemci mohou využít fyzioterapii či masáže 
a mnoho dalšího. „Naším cílem není stavět samotné bu-
dovy, především chceme vytvářet živá společenství.  
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Inspiraci jsem hledala ve světě, ve Francii a Anglii,  
kdy jsem podobné projekty měla příležitost poznat zblíz-
ka. Tuto zkušenost jsem otiskla do první Rosy, která už 
úspěšně slouží šest let. Liberec dobře znám a proto věřím, 
že s takovým projektem bude dobře souznít. I zde jsou 
lidé, kteří chtějí žít plnohodnotně i v seniorském věku,  
je pro ně důležitá možnost volby, chtějí se cítit bez-
pečně a v dosahu svých blízkých. Podílet se na vzniku 
společenství svobodných lidí je smyslem naší práce,“ říká  
Anna Ježková, zakladatelka RoSy.

Příběh: Liberečan, který žije v pražské RoSe

„Liberec je město s krásným okolím. Ve volném čase 
jsem se věnoval turistice, v zimě lyžování, protože v tom-
to místě je k tomu hodně příležitostí,“ vzpomíná pan 
Jindřich, rodilý Liberečan, který žije v pražské RoSe už čt-
vrtým rokem. V Liberci ale prožil většinu života. Věnoval 
se lehké atletice, chodil cvičit do Sokola a po jeho zrušení 
do sportovního oddílu Lokomotivy Liberec.  
Po dokončení základní školy a střední školy pracoval jako 
technicko-hospodářský pracovník v průmyslovém pod-
niku, oženil se a s manželkou vychoval dvě děti. Ty ale 
osud zavál na studia do Prahy, kde už zůstaly na trvalo.  
„S manželkou jsme za nimi jezdili z Liberce do Prahy, ze-
jména když pak měly děti. Před čtyřmi roky mi bohužel 

Společná knihovna v pražské RoSe je k dispozici všem klientům.



manželka zemřela a chvíli potom jsem měl vážný úraz. 
Moje pohybové schopnosti se tak omezily a nebyl jsem 
schopný se sám o sebe postarat,“ vypráví svůj příběh 
devadesátiletý Jindřich. Syn s dcerou okamžitě zareagov-
ali a zařídili tatínkovi přestěhování do pražské RoSy, pro-
tože v Liberci tehdy žádná podobná možnost ještě neby-
la. Své milované město tedy opustil ale díky nastěhování 
do RoSy v Praze má blízko svou rodinu. „Jsem tu velmi 
spokojený. Jelikož jsem schopen se pohybovat pouze 
pomocí chodítka na kolečkách, si obzvláště vážím toho,  
že na aktivity nemusím nikam docházet, vše se koná  
v domě. Využívám různá cvičení, kroužky i kulturní akce. 
Skvělá je i knihovna v domě s možností připojení na inter-
net,“ doplňuje. 
Řada seniorů využívá v RoSe i donášku obědů nebo 
masáže přímo v domě. Samozřejmostí je spolupráce  
s pečovateli a zdravotními sestrami. „V neposlední řadě 
je třeba vyzdvihnout ochotu a laskavost kvalifikovaného 
personálu. Spolubydlící se k sobě chovají velmi ohledupl-
ně a přátelsky. Rozhodně se zde nenudím, mám jen slova 
chvály. Přeji nově založené Rezidenci RoSa Liberec hodně 
spokojených klientů,“ uzavírá s úsměvem pan Jindřich.

Módní přehlídka Rezidence RoSa Praha, patronka Naďa Konvalinková s doprovodem



Co si myslíte o projektu komunitního 
bydlení pro seniory RoSa?

„Komunitní bydlení pro seniory je úspěšným projektem, 
který se osvědčil na mnoha místech v celé republice.  
Je dobré, že díky této aktivitě nejsou senioři odříznuti  
od okolního světa ani od svých vrstevníků a netrpí samot-
ou. Naopak se mohou i ve vyšším věku dále věnovat svým 
oblíbeným koníčkům a zájmům. Liberecké Centrum RoSa 
se navíc nalézá v samotném dolním centru města, tedy  
v místě, kde je živo. V budoucnu pak senioři jistě rádi  
využijí možnost posezení u řeky Nisy, kde vznikne v blíz-
kosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje oddycho-
vý prostor s náplavkou. Na přípravě tohoto projektu nyní 

pracujeme.“ 

Martin Puta, hejtman Libereckého kraje. °

„Je dobře, že vznikne seniorské zařízení většího rozsahu 
jak kapacitou, tak programovou náplní. Moderní domov 
seniorů nemá stát stranou, naopak má poskytovat všech-
ny výhody města se žádanými službami. Zároveň musí 
být v dosahu rodin seniorů, aby mohly probíhat rodinné 
návštěvy a setkávání.“  

Jaroslav Zámecník, primátor mesta Liberec.ˇ ˇ

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta 
a liberecký primátor Jaroslav Zámečník uzavírají časovou schránku RoSa - Liberec 
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• 23. června 2020 - položení základního  
kamene komunitního domu Rezidence RoSa 
Liberec

• Leden 2021 - stavba pokračuje nadzemními 
podlažími

• Plán -  dostavba a nastěhování obyvatel  
v polovině roku 2022

Přijďte se zeptat, co vás zajímá!

Ve středu 19. května 2021 od 15 hodin  
v Krajském úřadu Liberec –  
SEZNAMTE SE S ROSOU! 

 
Objednejte se a dozvíte se víc. 

Přísná hygienická opatření a nařízení 
samozřejmě dodržujeme.


