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Úvod
Zájem developerských společností, investorů, ale i bankovního sektoru o služby
poskytované seniorům v posledních letech nebývale roste. Demografické změny však nejsou
jediným předpokladem a determinantem úspěšného projektu, jehož cílovou skupinou jsou
senioři. Největší zájem lze evidovat v případě bydlení pro seniory či domovů pro seniory.
Tato práce se věnuje té druhé oblasti. Cílem této studie je přinést odpovědi na elementární
otázky, které si pokládají jak budoucí investoři, tak banky, které poskytnutí na tyto projekty
úvěry. Jde o otázky udržitelnosti a efektivity provozu, optimální cílové skupiny, tj.
odpovídající poptávky, ale i o otázky týkající se možných přítomných i budoucích rizik a
hrozeb. Cílem této studie je tedy přinést základní popis investičních a provozních zdrojů
domovů pro seniory, včetně jejich rizik a definic základních problematických oblastí.
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