MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 460
ze dne 17.07.2019
Zapojení městské části Praha 3 do projektu Seniorská obálka

Rada městské části

I.

schvaluje
1. zapojení městské části Praha 3 do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
Seniorská obálka

II.

ukládá
1. Ondřeji Rutovi, místostarostovi
1.1. podepsat Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky, které je
přílohou tohoto usnesení
1.2. zajistit realizaci projektu na městské části Praha 3

Jiří Ptáček
starosta městské části

Ondřej Rut
místostarosta městské části

Příloha č.1 usnesení č.460 ze dne 17.07.2019 - Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky

Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky
Název:
(kraje, města, obce, instituce):

Adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
(jméno, příjmení)

e-mail:									telefon:
Oznamuji, že jsme dne:        vstoupili do spolupráce v distribuci Seniorské obálky.
Využité distribuční kanály:

Záštita nad osvětovou kampaní byla udělena:   ano   ne
Záštitu udělil/a:
(jméno, příjmení, funkce)

Zavazujeme se:
• k povinné publikaci ve znění „Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se připojujeme k distribuci
Seniorské obálky pro naše občany (klienty / uživatele / členy a pod.)
• k využití co nejširšího zdroje distribučních kanálů (viz manuál)
• k neprovádění dalších změn v textu, veškerá grafická úprava propagace naší spolupráce
bude realizována přes národní koordinátorku a grafika projektu
• k zachování mezinárodního označení I.C.E. karta, k zachování k textu I.C.E. karty k vyplnění seniorům tak, jak byl odsouhlasen lékaři zásahových jednotek ZZS JMK p.o.

Graficky zpracovaná I.C.E karta, po vzájemném odsouhlasení, je součástí tohoto oznámení
jako příloha.
V
dne:
Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Kancelář a konzultační místo: Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00
e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz
telefon: +420 / 770 11 65 65
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01  www.mpsv.cz

Důvodová zpráva
Zpracoval: Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí
Na základě dosavadní spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Ministerstva práce a sociálních věcí má městská část Praha 3 zájem zapojit se do projektu Seniorská
obálka. Vzhledem k demografickému složení obyvatel věnuje městská část Praha 3 dlouhodobě
pozornost různým opatřením vztahujících se k bezpečnosti seniorů.
Cílem projektu Seniorská obálka je distribuce tzv. I.C.E karty seniorům žijícím na městské části Praha 3,
kteří projeví zájem o zapojení do projektu. Tato karta obsahuje údaje sloužící k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života, jedná se například o jméno a příjmení seniora, alergie, soupis léků
kontakty na blízké osoby apod. Karta je umístěna v obálce v bytě seniora buď na lednici nebo na
vnitřní straně vstupních dveřích, kde je dobře viditelná pro jednotky integrovaného záchranného
systému, které v případě krizové situace vstupují do bytu a jsou o projektu poučeny. V případě
naléhavé pomoci tak karta slouží jako cenný zdroj informací. I.C.E. karta je mezinárodní označení a
grafický vizuál karty byl odsouhlasen lékaři zásahových jednotek Zdravotnické záchranné služby.
V rámci spolupráce bude městská část informovat o projektu i o samotné kartě pomocí různých
distribučních kanálů (Radniční noviny, web městské části, seniorské organizace, Informační centrum
Prahy 3 apod.).

