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Historie Seniorské obálky

• Vznik v červnu 2018;

• výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví;

• spolutvorba projektu + ZZS JmK p. o. („semafor“); 

• spolupráce dalších složek IZS v JmK;

• rozšíření do všech krajů ČR;

• udělená záštita – různé úrovně;

• kladně přijímána – občan, obec, kraj, média;

• trojí zodpovědnost

1. za své zdraví  

2. za zdraví svých blízkých

3. za zdraví občanů.



Zpětná vazba z terénu  

• Požadavky na více kolonek pro nemoci a léky;

• méně prostoru pro loga na „barevné straně“;

• upřesnění „jiné“ důležité; čitelnost formátu.

• poptávka po „cestovní“ verzi, razítko lékaře.



Seniorská obálka – verze domácí

Rozměr A4 – oboustranný tisk složený na 1/3

Dvě místa v bytě pro umístění-na lednici či vchodové dveře
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Seniorská obálka – verze mini 

1. a 4. strana
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Seniorská obálka – verze mini

2. a 3. strana



Seniorská obálka – verze mini

rozměr 99 mm x 80 mm

vhodný i do pánské peněženky



Mediální leták Seniorské obálky
…Byla spoluvytvořena projektem Senioři v krajích Ministerstva práce

a sociálních věcí ČR a Jihomoravským krajem, především s tamní

zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a dalšími složkami IZS

v červnu 2018, jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví. Díky

projektu Senioři v krajích je distribuována po celé ČR.

Na základě

zpětné vazby

na „domácí“ verzi

nyní vznikla také

MINI „cestovní“

varianta

do peněženky…



Seniorská obálka podrobně

Seniorská obálka (seniorskapolitikajmk.cz)

Seniorská obálka - I.C.E. karta – YouTube

Seniorská obálka pro SP - verze 2019 - YouTube

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html
https://www.youtube.com/watch?v=0e8HrIWD7Jc
https://www.youtube.com/watch?v=xAmDwJybqxw


Seniorská obálka - pokyny



Seniorská obálka - pokyny



Obce a Seniorské obálky

• Stávající SO „na míru“ jsou platné svým významem.

• Změna v grafické úpravě: 

Kraje a obce si mohou vkládat svoje loga samostatně, 

do materiálů dodaných krajským koordinátorem, 

pouze na místa formulářů, která jsou k tomu určená.

• Distribuce zůstává stejná:

- web obce a místní zpravodaj

- zdravotnická zařízení

- poskytovatelé sociálních služeb

- knihovny

- seniorské kluby, Senior pointy

- vývěsky obcí, místní rozhlas, školy, regionální TV apod.



Senioři v krajích - YouTube

Úvod | Senioři v krajích (mpsv.cz)

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ
https://seniorivkrajich.mpsv.cz/
https://www.facebook.com/seniorivkrajich/


Děkuji za vaši pozornost!

Dana Žižkovská
Krajská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
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