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Co je  
Seniorská  
obálka?

l Tiskopis ICE  
(„In Case of Emergency“,  
tedy  
„V případě naléhavé pomoci“) 

l Karta s důležitými údaji  
o alergiích, lécích a nemocech 
osoby, která zejména žije  
v domácnosti sama

l Údaje sestavovali lékaři  
ZZS JMK p.o.

l Slouží pro potřeby  
zásahových jednotek složek IZS  
(Integrovaný záchranný systém) 
v domácnosti seniora

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Praha

Královéhradecký
kraj

Liberecký kraj

Pardubický
kraj

Moravskoslezský
kraj

Jihomoravský
kraj

Olomoucký
kraj

Zlínský kraj

Kraj Vysočina

Kam tedy umístím  
Seniorskou obálku? 
l Tiskopis je třeba vyplnit  

podle barev důležitosti  
jako na semaforu a přeložit 
do tvaru dopisní obálky 
údaji dovnitř a nahoru  
rámečky ICE karta. 

l Vložit do plastové obálky a připevnit 
magnetkou na dveře lednic zvenku 
nebo zevnitř na vstupní dveře do bytu. 
Toto jsou pouze dvě místa, kde zásaho-
vé jednotky budou Seniorskou obálku 
hledat. 

l Mám-li zdravotní omezení, mohu si na 
formuláři označit piktogram s příslušným 
zrakovým, sluchovým nebo tělesným  
postižením.
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Kdo ji může využít?
l Senior

l Osoby se zdravotním postižením

l Terénní, ambulantní, odlehčovací  
sociální služby, komunitní domy 
pro seniory a další centra

l Každý, kdo si myslí, že mu může být 
tento tiskopis v případě nouze nápo-
mocný. 

Jaký má význam?
l Trojí zodpovědnost  

1. seniora za své zdraví  
2. spoluzodpovědnost rodiny  
3. podpora obce.

l Mezigenerační příležitost podpory 
posílení vztahů v oblasti sociálně 
zdravotního pomezí.

Kdy a jak vznikla  
Seniorská obálka?
l V projektu Implementace politiky stár-

nutí na krajskou úroveň Ministerstva 
práce a sociálních věcí jako výstup 
kulatého stolu Stárneme ve zdraví  
v Jihomoravském kraji.

l Spoluprací MPSV,  
ZZS JMK p.o.,  
HZS JMK, PCR JMK,  
MP Brno a KÚ JMK.

l Při zapojení dalšího KRAJE  
záštitu v daném kraji  
přebírají tamní představitelé  
oblasti sociální nebo zdravotní.

Kde zjistím,  
zda je Seniorská obálka  
v místě mého bydliště? 
l Na odboru sociálních věcí obecního  

nebo městského úřadu. 

l VOLNĚ KE STAŽENÍ je vždy na webo-
vém portálu daného kraje

Jak se jako město/obec/měst-
ská část mohu zapojit do  
distribuce pro „své“ občany?
l Jednoduše vyplněním a odesláním 

Oznámení o spolupráci.  
Více na telefonu 770 11 65 65. 

Kdo použije údaje z ICE karty?
l Složky IZS (Integrovaného  

záchranného systému),  
tedy Zdravotnický záchranný sbor, 
Hasičský záchranný sbor,  
Policie ČR, případně Městská Policie. 

l V celé ČR je tiskopis ICE karty  
důsledně zachován  
v jednotné podobě  
a spolupráce všech těchto složek 
je zárukou, že zásahové jednotky ví, 
kde mají kartu ICE hledat.
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