
Zápis z mailového jednání preventivní skupiny SENIOR 

Bezpečnostní komise Městské části Praha 19 

ze dne 19.10. 2020  
 

 

Komunikace vzhledem k aktuální situace vysoce šířícího se koronaviru proběhla mezi 

členy níže uvedenými za pomoci mailové korespondence: 

 

JUDr. Josef Nykles                       předseda skupiny, tajemník ÚMČ  

Mgr. Martin Hrubčík                     člen skupiny  

Ondřej Šťastný                              člen skupiny 

Dr. Milan Šeliga                            člen skupiny  

JUDr. Petr Želásko                        člen skupiny 

JUDr. Julius Lachnitt                    člen skupiny 

Anna Zborníková                          člen skupiny 

Šárka Egrtová                                člen skupiny 

 

Informace pro projednání Bezpečnostní komisi SENIOR  

 

Členové komise byli obeznámeni ohledně návrhu spolupráce v distribuci Seniorské obálky 

(I.C.E.KARTA) 

 

Na základě návrhu spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

Ministerstva práce a sociálních věcí navrhuji se připojit k distribuci Seniorské obálky 

praktické pro naše občany, 

Obálka je určena pro seniory a jejich rodiny. Je to vlastně formulář, do kterého senioři (i 
za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, 
užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku pak umístí na vstupní 

dveře nebo lednici. Tyto důležité údaje poslouží v případě zásahu záchranářů v domácnosti : 

Pro zástupce městských částí, měst a obcí: 

 můžeme navázat spolupráci v distribuci Seniorské obálky přímo pro vaše občany 

 postačí vyplnit Oznámení o spolupráci, využít můžete soubor ve Wordu ZDE (doc, 

55 kB) nebo interaktivní formulář v PDF ZDE (pdf, 260 kB) 

 oznámení zašlete národní koordinátorce iniciativy Seniorská obálka Daně Žižkovské, 

která zařídí grafické zpracování zdarma pro spolupracující subjekty 

  

Podrobně info pro seniory zde: https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-

obalka.html : 

 Na základě dodaných informací se vytvoří barevný tiskopis  

 ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici ZDE (pdf, 1,1 MB, 

2019) 

 černobílý tiskopis ke stažení do PC a následnému opakovanému 

vyplnění v PC k dispozici ZDE(pdf, 681 kB) 

 I.C.E. kartu vyplňte podle Pravidel uvedených ZDE (pdf, 1,4 MB, 2019) 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/oznameni-o-distribuci-a-spolupraci-so.docx
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/oznameni-spoluprace-interaktivni-formular.pdf
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/ice-form2019-jmk.pdf
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/ice-form2019-jmk-cb.pdf
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/ice-pokyny-2019-a4.pdf


 Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích 

lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného 

sytému (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty 

informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! 

 zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na 

sociálním odboru městské části, města či nebo obecním úřadu, kde bydlíte 

 Pro více informací nebo pro další poradenství v oblasti stárnutí: mobil 770 11 65 65 

 Odkaz na instruktážní film o seniorské obálce pro zrakově a sluchově 

znevýhodněné osoby naleznete ZDE. 

 

usnesení: Komise BK Senior 
souhlasí s návrhem spolupráce a doporučuje se podílet na projektu Implementace politiky 

stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci 

Seniorské obálky pro občany MČ Praha 19. a doporučuje Radě schválení se do projektu 

zapojit, přičemž pověřuje paní Šárku Egrtovou převzetím záštity nad osvětovou kampaní 

spolupráce v distribuci Seniorské obálky. 

Trvá                                                                                                                                               

                                   

 

V Praze dne 19. 10. 2020 

 

Zapsala: Šárka Egrtová 

https://www.unieneslysicichbrno.cz/seniorska-obalka-pro-zrakove-a-sluchove-postizene/t1168

