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Téma: Malé ohlédnutí projektu Politika stárnutí na krajích v období 2017-2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve 14 krajích České republiky se od roku 2017 setkáváte s činností krajských koordinátorek a koordinátorů projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí s názvem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, zkráceným názvem Politika stárnutí na krajích.
V letošním roce vám přinášíme dobrou zprávu o prodloužení trvání projektu, z 31. 12. 2020 do 30. 6. 2022. Za krajské koordinátorky a koordinátory jsme tomu velice rádi. Nosnou myšlenkou srpnového vydání je slovo SPOLUPRÁCE. Spolupráce
s krajskými úřady, obcemi, ORP, NNO, akademickou sférou, složkami IZS a dalšími organizacemi, která přinesla tolik potřebného do praxe v našich krajích se dále může rozvíjet a přinášet své plody. Tuto dobu vnímáme jako určitý mezník, a tak bychom
rádi projekt od jeho začátku popsali a zrekapitulovali.
Naše činnost byla po celém území velmi pestrá a dala se rozdělit do tří oblastí. Od začátku byl projekt na úrovni krajských
úřadů podpořen memorandy o spolupráci a postupně se obsazovala i místa krajských koordinátorů. Spolupráce s odborníky
daných krajů se dařila v pracovních skupinách (platformách), kdy na mnohých místech vznikly nové nebo aktualizované strategické materiály. Spolupráce s organizacemi a institucemi, ale i veřejností, probíhala při diskuzi u kulatých stolů nad potřebnými
tématy v oblasti přípravy na stárnutí a stáří. V rámci sítě krajských poradenských center, sídlech krajských koordinátorů, se konalo poradenství pro veřejnost, seniory a neformální pečující. Taktéž konzultace pro organizace a obce. Během projektu vzniklo
mnoho dalších výstupů, které vzešly přímo z praxe v daném kraji a některé se rozšířily i po celé České republice.
Proto za výčtem aktivit, které v čísle zpravodaje najdete, nestojí jen podstatná práce krajských koordinátorů, ale především
spolupráce každého z vás, se kterým jsme se při realizaci projektu setkali. Za ni, od nás všech, přijměte upřímné poděkování!
Jsme hrdi na situace, kdy jsme mohli být součástí různých pracovních týmů na mnoha stupních a propojovat potřebné, k užitku
nám všem, nejen nejstarší generace naší populace. Přijměte také od nás projev úcty k vaší rozmanité činnosti, se kterou jsme se
seznámili blíže a bude nás těšit pokud jsme mohli být i my její oporou.
Vaši krajští koordinátoři a celý realizační tým projektu

ZDE

www.mpsv.cz

NA JDETE
AKTUÁLNÍ
INFORMACE
SPRAVOVANÉ
MINISTERSTVEM
PRÁCE
A SOCÁLNÍCH
VĚCÍ ČR

Aktuality projektu najdete na facebooku
Jestliže nalezl projekt
Implementace politiky
stárnutí na krajích
Vaši přízeň, prosíme,
spojte se s námi skrze
facebook projektu ZDE.
Děkujeme! Aktuality
a novinky Vám již
neuniknou

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/
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Střípky Politika stárnutí
z krajů na krajskou úroveň?
Hlavní město Praha

Chtělo by se říci „Co kraj to jiný
mrav“. Co z pohledu krajského koordi
nátora „oslovilo“ kraj Praha? Akce, která měla pootevřít dvířka do problematiky „nového trendu sociální péče“, kde na
prvním místě je klient a jeho „duchovní/
duševní“ prožití v minulosti.

Dnešní moderní „péče není jenom
o rozměru – zajistit stravu, zajistit zdravotní péči“, ale péči budovat na „možném individuálním přístupu“. K tomu
nám sloužil odborný seminář (kulatý
stůl) pod vedením Dr. Procházkové, která nám představila systém „BIOGRAFICKÁ PÉČE“. Tento KS byl pro již zapojené Domovy seniorů v rámci hl. m.
Praha, výzvou k možnosti sdílení dobré
praxe. Pro jiné hosty to byla inspirace do
budoucna. A právě „dobrá praxe“ a její
vzájemné sdílení si vynutilo uspořádat
další a další KS, které se konaly přímo
u současných poskytovatelů této služby.
Jeden z výsledků je tak vznik „vzpomínkového koutku“ v Ústavu sociálních
služeb na Praze 4, ale také Domov seniorů na Jarově - Praze 3, kde již začali
s edukací personálu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na mezinárodní konferenci

SENIOŘI A LIDSKÁ PRÁVA V ČR
Konference se koná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

Kdy?
Kde?

V úterý 1. října 2019
Černínský palác (Loretánské náměstí 5, Praha 1)

Dva odborné panely - Sociální práva seniorů v ČR a Bezpečnost seniorů: násilí,
týrání a zneužívání seniorů.
Účast potvrdili Israel Issi Doron (Centrum pro výzkum a studium stárnutí, Universita Haifa, Izrael),
Khaled Hassine (Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Ženeva) nebo Anna Šabatová
(Veřejná ochránkyně práv).
Kapacita míst je omezena. Rezervujte si, prosím, termín 1. října 2019 a přijďte s námi diskutovat.
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Zkrácený název projektu: Politika stárnutí na krajích s registračním číslem CZ.0
3.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207 v období realizace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

O čem vlastně je a co přináší projekt
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň?
Hlavním cílem projektu je především formulace tezí státní sociální politiky
v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace
na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně rovněž na úroveň
samosprávy (která je svou působností nejblíže občanům), a příprava podkladů pro
zpracování návrhu zákona o seniorech a související legislativy, která bude tak, jak
je to běžné v ostatních zemích EU, charakterizována komplexním, nikoli striktně
resortním přístupem (s důrazem na provázanost sociálně-zdravotního pomezí
apod.). Jednotícím principem všech klíčových aktivit projektu je mainstreaming
stáří a stárnutí, který na jedné straně vyzdvihuje pozitivní charakteristiky spojené
se seniorským věkem a propaguje koncept aktivního stárnutí (s důrazem na péči
o vlastní zdravotní stav, snahu zapojit se do veřejného dění, zájem o další sebevzdělávání, či rozvoj volnočasových aktivit seniorů), na straně druhé se zaměřuje
na prevenci diskriminace na základě věku, předcházení sociálnímu vyloučení
seniorů (až čtvrtina seniorů v ČR žije osaměle či v sociální izolaci), či na ochranu
nejkřehčích seniorů, čímž přispívá k budování soudržné společnosti a napomáhá
mezigeneračnímu přenosu hodnot.
Projekt se zaměřoval zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní,
krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán
podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 (dále jen NAP) a navazoval
na projekt „Sociální začleňování na místní úrovni a regionální úrovni“, reg. č. OP
LZZ: CZ.1.04/3.1.00/04.00016, realizovaný v předchozím programovacím období.
Společně s odborníky platforem zpracovával podklady a podněty pro „STRAPS –
strategický rámec přípravy stárnutí“, s jehož konceptem se dále pracuje.

Jaká změny byly v důsledku projektu očekávány?
1. Na úrovni mainstreamingu – Zvýšení povědomí široké veřejnosti i všech orgánů státní správy i samosprávy o výzvách a dopadech demografického vývoje
v ČR. Osvětová a informační (edukační) kampaň byla zaměřena na klíčová odborná témata s cílem vytvořit větší povědomí veřejnosti o stárnutí obyvatelstva,
o potřebě péče v rodině, zvyšování bezpečnosti seniorů, prevenci – či oddálení
– zdravotních rizik spojených se stárnutím a stářím, možnostech zaměstnávání
osob 55+, 65+ aj.
2. Na úrovni státní sociální politiky – Komplexní přístup k politice stárnutí,
provázanost jak národní, tak krajské úrovně a propojení dílčích resortních politik. Porovnání přístupu vybraných zemí k problematice přípravy na stárnutí,
provázanost národních a regionálních politik přípravy na stárnutí, přenos dobré praxe ze zahraničí (např. zákonná definice pojmu „senior“, přímé zastoupení cílové skupiny v orgánech státní správy, posílení sociálně – právní ochrany
seniorů, zdravotní prevence atd.)
3. Na úrovni samospráv – Začlenění agendy přípravy na stárnutí do stávajících
strategických a rozvojových dokumentů krajů, příp. k vytvoření samostat-
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ných koncepcí. Lepší zacílení intervencí státní správy a samosprávy na konkrétní problémy starších osob a seniorů, získávání zpětné vazby od krajů a obcí
k opatřením NAP a STRAPS. Zapojení všech relevantních aktérů do tvorby
4. Na úrovni občanů – Vznikem regionální sítě poradenských míst dojde k rozšíření dostupnosti základního poradenství pro starší osoby a seniory.

Co všechno se v projektu realizovalo
Mezinárodní konference
Pod hlavičkou projektu, nebo ve spolupráci s ním, bylo zrealizováno mnoho
dalších akcí, včetně tří mezinárodních konferencí v letech

Jihočeský kraj
Projekt Stárnutí, ve spolupráci
s Krajským úřadem Jihočeského kraje
pracoval na Koncepci rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje, která
by měla být platná pro roky 2021-2025.
Projekt dále vytvořil s Jihočeským paktem zaměstnanosti ocenění „Společnost
přátelská zaměstnávání lidí 55+“.
Tato soutěž bude vyhlášena druhým
rokem. Úspěšnými se staly i konference

2017 – Stárnutí a veřejný prostor
2018 – Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí
2019 – Lidská práva starších osob
Spolupráce při realizaci akce Fórum rodinné politiky
Spolupracovali jsme, do konce roku 2019, ve stejném Odboru rodinné politiky
a ochrany práv dítěte MPSV, společně s projektem Krajská rodinná politika, při
realizaci dvou ročníků Fóra rodinné politiky
2017 – v Plzni,
2019 – v Brně, kde jsme zajištovali za projekt Politika stárnutí na krajích Doprovodný program. S kolegy z dalších projektů MPSV, tedy Krajská rodinná politika nebo Dětské skupiny v rámci jednotlivých krajů spolupracujeme, i když od
ledna 2020 ze sekce podpory seniorů, Odboru sociální práce a oddělení politiky
stárnutí a sociálního začleňování, velmi úzce dodnes.

K(rok) rodiny, organizovány projektem
Stárnutí, Krajskou rodinnou politikou
a Sítí pro rodinu. Program konference
reflektuje tři údobí v životě člověka –
dětství, dospělost (partnerství) a stáří
a poukazuje na mezigenerační soudržnost a solidaritu. Tento rok se bude konat konference K(rok) rodiny již po třetí.

Jihomoravský kraj

Priorita - z každého kulatého stolu
praktický výstup, který pro seniory zůstane i po skončení projektu.
Výstupy: ve spolupráci s KrÚ JMK
Seminář pro představitele obcí o seniorské politice, ve spolupráci s MMB
Seminář pro vedoucí klubů seniorů,
ve spolupráci s KORDIS a. s. Leták
o dopravě pro seniory na území JMK,
ve spolupráci s ZZS JMK p.o. a složkami IZS tiskopis Seniorská obálka.
Zapojení do Národního týdne pro manželství letákem o Manželství ve stáří,
taktéž ve spolupráci s projekty MPSV
a Planetáriem Morava z.s., do Týdne
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pro rodinu Sportovním dnem pro
(nejen) prarodiče s vnoučaty, ve spolupráci s MMB, DPMB a.s. a Správou
hřbitovů p.o. realizaci Dopravy přímo
na rozlehlém Ústředním hřbitově pro
seniory, ve spolupráci se Senior Pasy
realizoval Speciální program pro seniory a proseniorské organizace na
BVV, veletrhu Rehaprotex, ve spolupráci s MUNI Brno, komentoval a vedl vytvoření výstupu diplomové práce, Formulář pro depistáž seniorů na obcích,
ve spolupráci s mezinárodní organizací
mládeže realizoval v 15 hostujících organizací práci 120 mladých dobrovolníků z 16 zemí světa Gopeace 2019,
spolupráce k vytvoření nové Krajské
koncepce pro všechny generace v JMK.
Během jarní vlny koronaviru, po
dobu vyhlášeného nouzového stavu, vydával pro seniory a další generace každý
týden, časopis Povzbuzení se zajímavými články i tréninkem paměti.

Karlovarský kraj

V rámci projektu se podařilo v re
gio
nu nastavit dobrou komunikaci
s krajem a složkami jeho Integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci
s členkou regionální platformy z oddělení prevence HZS kraje byl v rámci jejího
pravidelného zasedání členům představen unikátní areál Svět záchranářů – setkání se traké zúčastnil ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje plk. Klemák. Krajského koordinátora hejtman pozval také na koordinační poradu složek IZS k projednání způ-
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Názvy kulatých stolů, které byly, jako důležitá témata v krajích realizovány:

Dny pro seniory
Spolupořádali jsme Dny seniorů, v roce 2017 v osmi městech (Kladno, Žďár
nad Sázavou, Nový Jičín, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Praha, Vyškov a Tachov),
v roce 2019 v 14 městech
v roce 2017 v osmi městech,
v roce 2019 ve čtrnácti městech
Čtyřhodinový program pomohl seniorům ukázat, že problematika stárnutí není
jen o starobních důchodech. Návštěvníci si mohli nechat změřit tlak a informovat
se, co mohou udělat prospěšného pro své zdraví. Dozvídali se, jak předcházet cukrovce a dalším civilizačním onemocněním. Účastníci rovněž přivítali informace
z oblasti sociálních dávek nebo o způsobu výpočtu důchodu. Dozvěděli se, jak
nenaletět podvodníkům v oblasti spotřebitelských práv a ochraně před takzvanými
Šmejdy či o možnostech, jak se senioři mohou bránit proti různým formám trestné
činnosti. Součástí akce byly i tematické workshopy a hudební vystoupení.
Poradenská místa
V rámci poradenské činnosti jsme dlouhodobě doprovázeli v životních situacích přes 70 monitorovacích osob, krátkodobě poskytovali informace a poradenství
široké veřejnosti a v době koronavirové krize rádi pomáhali seniorům na krizové
lince 1212. Provoz krizové linky byl zahájen 23. března, kde jsme postupně zaznamenali téměř 2500 volajících. Na lince se vystřídalo celkově 18 pracovníků, kteří
byli volajícím k dispozici osm hodin denně. Podrobněji jsme se zkušenostem z koronavirové krize věnovali ve zpravodaji 1 a 2. Z hlediska porovnání využití senior
linky pomoci, lze vyhodnotit, že 55 % dotazů bylo od seniorské populace a 45% se
týkalo finanční sociální pomoci.
Zasedání platforem odborníků na krajích
V každém kraji společně s krajským koordinátorem projektu pracuje tým odborníků, jmenovaný jak krajským úřadem, tak i MPSV. Jsou zde zástupci složek
různých odborů kraje (školství, sociální, doprava, zdravotnictví atd.), složek IZS,
akademické sféry, neziskových organizací, obcí a městských částí, ÚP, ČSSZ, nemocničních kaplanů atd. dle rozmanitosti a potřeb kraje.
Celkem bylo realizováno do 31. 7. 2020 ve 14 krajích 116 regionálních platforem, na jejichž zasedání se zúčastnilo 2000 osob. Výstupy platforem jsou různorodé, jako příklad uvádíme nově vzniklé koncepce pro rodinou a seniorskou politiku
v krajích, kde doposud takový strategický materiál chyběl (Zlínský kraj, Jihočeský
kraj) nebo, kde docházelo k rozšíření problematiky o seniorskou politiku vzhledem
k demografickému vývoji České republiky (Jihomoravský kraj).
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Aktivní senior
Alzheimerova nemoc: služby,
nové terapie, význam
aktivizace
Bezpečí na internetu
Bezpečně ve stáří
Bezpečnost a prevence
Bezpečnost a prevence kriminality v seniorském věku
Bezpečnost v domácím prostředí
Bezpečný senior
Biografická péče v ŠVP
Bydlení pro seniory
COVID 19 – Terénní soc.
péče, LINKA 1212
Člověk v tísni
Čtecí babičky a dědečkové
Dávky pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Den pro neziskovky
Dobrá praxe v ČR i zahraničí
Dobrovolnictví a senioři
Domácí hospicová péče
Doplatky na léky, problematika důchodů
Dotace nejen pro poskytovatele sociálních služeb
Dotační příležitost pro obce
Duchovní podpora v sociálních službách
Exekuce, péče o seniory
Fit a šik v každém věku
Gerontologie, geriatrie a zdravotní péče pro seniory
Jak nestárnou pasivně
Jak podpořit pečující na regionální a lokální úrovni
Jak se bránit falešným zprávám
Jak se bránit manipulaci
Konference K(rok)rodiny
Konference SENIOŘI 2019
Konference SENIOŘI 2020
Koordinace poskytované péče
Kvalita v dlouhodobé péči
o seniory
Kybernetická bezpečnost
Mapa pečujících + Diakonie
Mapování seniorských aktivit
Mezigenerační aktivity
Mezigenerační solidarita
a předání přání Děti malují seniorům k svátku
Mezigenerační soužití

Mezigenerační vztahy
Model psychobiografické péče
u seniorů
Neformálně pečující
Nekalé obchodní praktiky
Novinky MPSV a Krajské
rady seniorů
Ochrana spotřebitelů
Paliativní a hospicová péče na
Jihu Čech
Pastorační a paliativní péče
o seniory
Péče a služby pro seniory
Péče o seniory s demencí
Péče orientovaná na kvalitu
života seniora
Platforma žen – veřejný
prostor
Počítačová bezpečnost seniorů
Podpora domácí péče
Podpora neformálně pečujících
Podpora pečujících: osvěta,
finance
Pojďme se inspirovat aneb
tvůrčí senioři
Pomoc a podpora pro neformální pečovatele
Pracovní příležitosti 50+
Právní povědomí – šmejdi
Prevence v seniorském věku –
seniorská obálka
Prezentace analýzy fy Socio
Faktor
Problematika zaměstnávání
seniorů 55 +
První pomoc pro seniory
Předluženost seniorů, Exekuce
Příklady dobré praxe ze
zahraničí
Psychobiografická péče
Rodinná a seniorská koncepce
Rodinná a seniorská politika
v obcích
Senior bez nehod
Senior v bezpečí
Seniorská mobilita
Seniorská obálka
Seniorská obálka, limity
doplatků na léky, sociální
služby v domácím prostředí
Seniorská obálka, Sociální
služby v domácím prostředí, Navýšení důchodů
2020, limity doplatků na
léky

Seniorská obálka, Sociální
služby v domácím prostředí, Senior bez nehod
Seniorské bydlení
Senioři 2019 – První pomoc
pro pečující o seniory
Senioři a dobrovolnictví
v ORP v době pandemie
Senioři bez nehod
Senioři v krajích
Setkání organizací k mezigenerační spolupráci
Setkání pro pečující
Skupinové poradenství pro
uchazeče o zaměstnání
50+
Slavnostní předávání ocenění
„Společnost přátelská
zaměstnávání lidí 55+
Soc. služby pro seniory
Sociální bydlení pojem nebo
realita
Sociální služby a Seniorská
obálka v praxi
Stárneme doma, v místě,
v obci
Stárneme ve zdraví
Stárnout bezpečně
Stárnutí a veřejný prostor
Stárnutí má budoucnost
Stárnutí s grácií
Stáří a celostní medicína
Stravování v pobytových službách. Výsledky výzkumu
ČSNT
Veřejná doprava
Veřejný prostor a stárnutí
Výstupy projektu,
nejen pro seniory
Vzdělávání ve 3. věku
Zaměstnávání 55+ – Vyhlášení ocenění „Společnost
přátelská zaměstnávání
lidí 55+“
Zaměstnávání seniorů
Zdravě ve stáří
Zdraví, sociální zabezpečení,
sociální služby v domácím prostředí
Zdravotní a sociální péče
a služby pro seniory
Zkušenosti z krizové linky
1212 a dobrovolnictvím
v souvislosti s onemocněním covid-19, zaměřené
na obce

sobu implementace Seniorské obálky.
Výstupem je naprosto unikátní způsob
rozšíření této aktivity, vzniklé v našem
projektu. Kraj nechal vytisknout 50 000
kusů a po dohodě s krajským vedením
Sdružení praktických lékařů je rozeslal
je po 300 formulářích 150 praktickým
lékařům, kteří je vystavují svým pacientům.

Kraj Vysočina

Na podzim roku 2018 se jako koordinátorka projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ obrátila na vedení Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Kraje Vysočina (OSV
KrÚ) a náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro sociální oblast Pavla Fraňka
s tím, že bych přivítala možnost setkat
se s představiteli samospráv obcí a probrat s nimi rodinnou a seniorskou politiku na obecní úrovni. Začátkem roku
2019 jsem začala oslovovat představitele obcí s rozšířenou působností (ORP),
představovat jim projekt „Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň“
a nastiňovala jim přínosy ze společného setkání. První kulatý stůl se podařilo uspořádat 21. 3. 2019 ve spolupráci
s mikroregionem Náměšťsko a s mikroregionem Chvojnice působících v ORP
Náměšť nad Oslavou. Následovaly další
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kulaté stoly organizované ve spolupráci projektu a mikroregionů či místních
akčních skupin. Každé setkání bylo
specifické, protože se diskutovaly problémy, se kterými se účastníci aktuálně
potýkají. Nouzový stav vyhlášený z důvodu koronavirové pandemie překazil
realizaci dalších připravených kulatých
stolů. Věřím však v jejich brzké pokračování, odezva byla totiž více než příznivá.



Den
seniorů
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úterý 18. srpna 2020
Znojmo

13.10–13.20 Představení projektu
Mgr. Milena Černá, odborná gestorka projektu Politika stárnutí na krajích

„SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO SENIORY
A PROSENIORSKÉ ORGANIZACE“

Spolek Soužití 2001 u příležitosti 20. výročí svého založení ve spolupráci
s projektem MPSV „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“
a Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje pořádá na oslavu

DNE SENIORŮ

30. 10. 2019 Brno, BVV, veletrh Rehaprotex, doprovodný program, pavilon A
Program fórum:

13.10 – 17.00 hod.
Kulatý stůl: Dobrá praxe v ČR i zahraničí

13.20–13.40
1. „Město přátelské věku, Manchester“
Mgr. Irena Kadlčíková, krajská koordinátorka, Plzeňský kraj

Dubnička Lahoda Revival Kabaret
Veselé písničky a vtipné scénky známého dua s kapelou
Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének
vlastním originálním způsobem.

13.40–14.00
2. „Péče o seniory v pobytovém zařízení, Rakousko“
Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka, Jihočeský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí
pro Vás připravilo odpoledne plné
užitečných informací, kultury i zábavy.

14.00–14.20
3. „Jak společně vytvářet krajskou koncepci“
Mgr. Zuzana Gašková, Mgr. Zuzana Rovenská, krajské koordinátorky, Zlínský kraj
14.20–14.40
4. „Příklady dobré praxe z Vysočiny“
RNDr. Marie Kružíková, krajská koordinátorka, Kraj Vysočina

Můžete se těšit na:
•
•
•
•

besedu o sociálních a zdravotních službách v okrese Znojmo
praktické tipy jak se bránit tzv. „šmejdům“ a exekucím
hudební vystoupení Znojemské grácie
naši odborníci Vám zodpovědí veškeré dotazy z oblasti starobních důchodů,
sociálních dávek, bezpečnosti seniorů či zdravotní prevence
• na všechny návštěvníky čeká drobné občerstvení

14.40–15.00
5. „Nepamatuji se…“
Mgr. Andrej Dan Bárdoš, krajský koordinátor, hlavní město Praha
15.00–15.20
6. „Práce s pečujícími v rámci Moravskoslezského kraje“
Ing. Pavla Kasášová, krajská koordinátorka, Moravskoslezský kraj
15.20–15.40
7. „Spolupráce 3 projektů MPSV v Jihomoravském kraji“
Dana Žižkovská, krajská koordinátorka, Jihomoravský kraj
15.40–16.50
16.50–17.00

úterý 18. srpna od 14:00 do 17:00 hodin
VSTUP ZDARMA
Znojemská beseda, sál v přízemí
Masarykovo náměstí 22, Znojmo

Diskuse účastníků s prezentujícími
Shrnutí a závěr

Doprovodný program na stánku projektu Politika stárnutí na krajích: 9.00-17.00
Zajištěno dobrovolníky: Seniorská obálka

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se bude jednat
o akci do 100 osob.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti pro rezervaci místa:

#seniořivkrajích

do 25. 10. 2019 na adresu:dana.zizkovska@mpsv.cz

PROJEKT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

v Kulturním domě Šeříková
Šeříková 13, Plzeň

16. září 2020 od 17:00 hodin
Doprava od konečné tramvaje č. 1 zajištěna

IMPLEMENTACE POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ
REG. Č. PROJEKTU CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji se společnými silami podařilo uskutečnit
v letech 2017 – 2020 mnoho odborných
diskuzí a setkání s veřejností k nejrůznějším tématům celého spektra lidského
života ve stáří. Ve spolupráci s projektem krajský úřad vypracoval aktualizaci Koncepce rodinné politiky, kterou
výrazně rozšířil a zaměřil i na potřeby
seniorů již dnes v nejstarším kraji ČR.
Nejen díky ní společně vytváříme různé
aktivity pro naplnění politiky stárnutí.
Kraj dodnes vytiskl tisíce I.C.E. karet
a především s pomocí sociálních služeb
a měst se je i reálně podařilo dostat již
do tisíců domácností seniorům po celém
regionu, což oceňuje především ZZS
KHK. V současnosti připravujeme historicky první mezigenerační konferenci Královéhradeckého kraje na podzim
2020, která se zaměří na téma fungování
tří generací rodiny spolu – je to výzva!

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se nám podařilo navázat velmi úspěšnou spolupráci
zejména s pracovníky krajského úřadu
a s vedením kraje, ať již s panem hejtmanem, radními a náměstky hejtmana LK.
Dále byla navázána skvělá spolupráce se seniorskými organizacemi v čele
s Krajskou radou seniorů Libereckého
kraje, příspěvkovými organizacemi kraje a měst a dalšími organizacemi, které

V každém kraji byl počet zasedání v jednom roce různý, dle potřeby projektu
a daných témat. V průměru se však jednalo o cca 2 až 4 zasedání v roce.
Osvětová a diskuzní činnost v rámci kulatých stolů
Ve všech krajích bylo celkem zrealizováno 208 Kulatých stolů, kterých se
zúčastnilo přes 5000 účastníků.
Přenos zkušeností ze zahraničí
Krajští koordinátoři se během trvání projektu zúčastnili ve skupinkách zahraničních cest, ze kterých přinesli pro kraje i obce, inspiraci.
Manchester – město přátelské seniorům (Age-Friendly Manchester)
Hrabství Great Manchester, Velká Británie
Manchester se stal v roce 2010 prvním městem přátelským seniorům ve Velké
Británii. Age-Friendly Manchester navazuje na program Oceňování starších lidí
(Valuing Older People), který byl zahájen v roce 2003, a na desetiletou Strategii
stárnutí Manchesteru (Manchester: A Great Place to Grow Older), zveřejněnou
v roce 2009 a aktualizovanou v roce 2017. Ke klíčovým prioritám této strategie
patří rozvoj městských čtvrtí a služeb, aby vyhovovaly potřebám seniorů, a podpora rovného přístupu bez věkové diskriminace.1
Starší obyvatelé Old Moat zde hráli klíčovou roli. Zde je výčet největších dosažených úspěchů: městské čtvrti.
Kampaň Posaďte se! (Take a Seat Campaign) – Tento projekt spočívá v zapojení místních prodejců, kteří ve svých obchodech poskytují starším lidem židli,
přístup k toaletě a sklenici vody na požádání. Tyto obchody jsou vyznačeny logem
s kytičkou. Kromě toho byly na klíčových místech podél pravidelných tras napříč
čtvrtěmi umístěny pro starší lidi lavičky.
Reálná vylepšení (Physical Improvements) – Konkrétní realizovaná opatření, pomáhající seniorům se lépe orientovat v ulicích města. Zaměřena hlavně na
starší lidi trpící demencí. Například nápisy psané kvůli čitelnosti větším písmem
jsou opatřeny ukazateli a jsou barevně odlišeny. To znamená, že každá ulice má
svou barvu.
Přirozeně vzniklé společenství seniorů (Naturally Occurring Retirement
Community – NORC) – Prioritou NORC je zajistit v Old Moat pravidelnou smysluplnou činnost s cílem zapojit starší lidi a řešit jejich sociální izolaci. Mimo jiné
ve spolupráci s praktickými lékaři jsou identifikováni dlouhodobě nemocní, nebo
sociálně izolovaní senioři, kteří jsou poté zapojeni do systému sociální péče a další podpory. Klíčovým výsledkem projektu NORC je Rozvoj sítě pro vzájemnou
podporu, kdy starší lidé organizují akce a aktivity pro starší lidi v komunitních
prostorech nebo jejich domovech.
Věku přátelské zahrady (Age Friendly Gardens) – Jedná se o návrh zahrad (vyvýšené záhony, podpora pěstování vlastních potravin) upravených a dobře
1

Our age-friendly work [online]. [cit. 11. 06. 2020]. Dostupné z: https://secure.manchester.gov.
uk/info/200091/older_people/7116/our_age-friendly_work
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přístupných pro seniory. Cílem je povzbudit starší obyvatele k návratu do zahrad.
Vznikly místní komunitní zahradnické skupiny, které podporují starší a izolované
obyvatele.
Kontakt: Greater Manchester Ageing Hub, GMCA; Churchgate House, 56 Oxford
Street Manchester, M1 6EU, United Kingdom; mail: agefriendly@manchester.gov.
uk.
Pracovní duo (DUO for a JOB)
Brusel, Belgie
Brusel, Liege – Lutych, Gent a Antverpy, Francie. DUO for a JOB znamená
„pracovní duo“ složené z mladého uchazeče o zaměstnání (v belgickém prostředí jde
především o mladé lidi s přistěhovaleckým zázemím) a lidí místních, starších 50 let,
kteří mají odborné zkušenosti. Párováni jsou lidé z příbuzných oborů, kteří se mohou doprovázet a podporovat při hledání zaměstnání. „Šablona“ pracovního dua pro
dobrovolnictví mezi seniory a jinými cílovými skupinami je uchopitelná v jakékoliv
oblasti a v různém věkovém složení.
Od roku 2013 společnost propojila již 2632 dvojic. Dobrovolníky se stávají zejména 50+, senioři, převážně bývalí úředníci, učitelé, manažeři, kteří absolvují čtyřdenní výcvik.
Mezigenerační přínos aktivity je kladný, stejně jako bourání kulturních bariér
a odstraňování strachu z neznáma. Obohacení přichází díky celoživotnímu bohatství
seniora, které občanská společnost v Belgii dokáže využít, podpořit a především
ocenit.
Kontakt: DUO for a JOB; Stassartstreet, 48, 1050 Brusel; tel. + 32 (0) 2 203 02 31;
mail: brussels@duoforajob.be; web: www.duoforajob.be.
Domov umělců (La Maison des Artistes)
Paříž, Francie
La Maison des Artistes je unikátní zařízení pro seniory, jehož kapacita je 80
míst. Ubytovaní jsou senioři, bývalí umělci, kteří stále tvoří, malují, fotografují, pracují na svých dílech. Ta prezentují nejen svým rodinným příslušníkům, známým
i veřejnosti. Stále si tak udržují kontakt s lidmi z okolí a dělají to, co celý život milovali a co je naplňuje.
Umělci často patří k nepříliš majetným, je tedy nutné jejich pobyt části hradit ze
sociálního příspěvku , darů, nadací. V domě je každý den pořádán kulturní program.
La Maison des Artistes také spolupracuje se současnými umělci, kteří mohou
využít nedaleké ateliéry v rámci nadace. Mladí umělci tak vytvářejí díla společně
s těmi stárnoucími. Dále Domov umělců také navštěvují děti z nedaleké mateřské
a základní školy. Senioři jsou zde v běžném kontaktu s dětmi a mladými lidmi,
což je inspiruje, obveseluje a začleňuje do běžného života. Stejně tak děti obohacuje
práce se seniory a společná tvorba přispívá k upevňování mezigenerační solidarity.
Senioři zde ubytování se i tady v domově cítí být stále součástí světa.
Kontakt: La Maison des Artistes; web: www.lamaisondesartistes.fr.

pracují se seniory. Pořádali jsme řadu
kulatých stolů, o které byl velký zájem,
což nám svou účastí potvrdila jak seniorská, tak i odborná veřejnost.
Spolu s Libereckým krajem a Českým červeným křížem v Jablonci nad
Nisou, jsme uspořádali v loňském roce
první konferenci, která se uskutečnila
pod záštitou ministryně práce a sociál
ních věcí Dipl. –Pol. Jany Maláčové,
MSc. a náměstka hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí Mgr. Pavla Svobody, pod názvem Senioři 2019 – Vědět
znamená umět pomoci. Konference navazovala na řadu kulatých stolů, které se
uskutečnily v kraji a byly na téma První
pomoc pro seniory. Konferenci doprovázelo i vydání tištěné brožury První pomoci, kterou si všichni účastníci
mohli odnést s sebou domů. Po úspěchu
s konáním této akce jsme se rozhodli,
že budeme v tomto duchu pokračovat
i v roce 2020, kdy nás v září čeká druhá
konference s názvem Senioři 2020 a budou zde zajímavá témata opět jak pro seniory, tak i pro odbornou veřejnost.
Ve spolupráci s Libereckým krajem
jsme se podíleli na spoluorganizování
Dnů seniorů ve všech okresních městech kraje i na soutěži Babička roku.
V neposlední řadě se nám podařilo navázat spolupráci s Krajskou nemocnicí
v Liberci, kdy za její pomoci, podpory
kraje, měst a obcí jsme rozšířili projekt
Seniorská obálka napříč celým krajem.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji byl realizován výzkum ve spolupráci projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, Moravskoslezského kraje
a Ostravské univerzity. Výsledky jsou
shrnuty v dokumentu „Výzkumná zpráva z šetření realizovaného v rámci mapování implementace politiky aktivního
stárnutí v obcích Moravskoslezského
kraje.“ Předložený výzkum byl zaměřený na tzv. bílé místo, tj. na podporu aktivního pozitivního stárnutí osob vyššího věku žijících na území MSK. Zpráva
podává ucelený přehled o aktivním stárnutí v obcích Moravskoslezského kraje
a zároveň příklady dobré praxe. Od října
2020 bude zveřejněna na webu
Publicita – Moravskoslezský kraj
TV Polar (Moravskoslezská regionální
televize) – pořad Hosté ve studiu.

Olomoucký kraj
Krajské radě seniorů Olomouckého
kraje, ve spolupráci s projektem Stárnutí, se podařilo realizovat Bezplatnou
právní poradnu pro seniory. Finanční
prostředky z MPSV na provoz plánované, akreditované, bezplatné právní
poradny pro seniory se promítly do její
realizace od března 2020. Poradnu senioři najdou v Olomouci, v budově magistrátu na Štursové 820/1, Hodolany.

Pardubický kraj

Projekt se zapojil se do distribuce
Seniorské obálky, své podněty předával
na pracovních skupinách komunitního
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Sdílené bydlení (CECO Home Sharing)
Brusel, Belgie
Organizace CECO Home Sharing, která zprostředkovává mezigenerační sdílené
bydlení pro všechny, tedy propojuje bydlení seniorů a mladých rodin nebo studentů.
Na jedné straně eviduje zájemce z řad seniorů, kteří ve svých rozlehlých domovech zůstávají sami a potřebují již podporu ve zvládání každodenních činností, nebo
kterým chybí společnost, protože jejich rodina z různých důvodů chybí. Na druhé
straně se evidují zájemci z řad mladých studentů nebo začínajících rodin, kteří shánějí cenově dostupné bydlení, jehož snížení finančních nákladů rádi kompenzují
přidanou hodnotou poskytování předem domluvených služeb, jako je třeba nákup,
úklid domu, údržba zahrady atd. Oběma stranám poskytuje organizace odborný
servis od zjišťování jejich představ, přes vyhledávání a propojování spolubydlících
až po zajištění a asistenci během trvání spolubydlení, které je garantováno právní
smlouvou.
Kontakt: CECO-homesharing; 4 Avenue de Foestraets, 1180 Brusel; tel.: (0)497
599 506; mail: info@ceco-homesharing.be; web: www.ceco-homesharing.be.

skými organizacemi, o čemž svědčí velká účast nejen na kulatých stolech, ale
i úspěšná koordinace akcí ve spolupráci
s dalšími subjekty. Se spolkem Soužití
2001 a Krajským úřadem Plzeňského kraje jsme vloni uspořádali zábavní
program Mezigenerační notování a na
letošek chystáme k příležitosti Dne seniorů pořad Dubnička Lahoda Revival
Kabaret, na kterém přivítáme okolo 400
hostů.

V projektu vzniká i několik analýz
–
–
–
–

socioekodemografická analýza ČR
komparativní analýza Příprava na stárnutí
komparativní analýza Participace seniorů
zmapování mezigeneračních a komunitních center v ČR
a další.

plánování, pořádal kulaté stoly pro veřejnost, spolupracoval při aktualizací
strategických materiálů s ohledem na
seniorskou politiku a z velké míry se
věnoval taktéž individuální podpoře poskytovatelům sociálních služeb a seniorům.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji jsme navázali
úspěšnou spolupráci zejména se senior-

Zapojili jsme se i do šestého ročníku štafetového plavání seniorů pod
názvem Přeplavme svůj La Manche
projektu SenSen, jehož hlavním cílem
bylo udělat něco pro své zdraví a také
přivést k plavání všechny generace.
Naše role spočívala v koordinaci a zajištění propojení všech klíčových aktérů.
Tuto aktivitu organizovala Stanislava
Adamcová z Klubu aktivních seniorek,
jenž působí v rámci Dobrovolnické regionální Agentury DoRA ve spolupráci
s Mezigeneračním a dobrovolnickým
centrem TOTEM. Významnou podporu
celému projektu poskytly Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň, Magistrát města Plzně,
a to konkrétně Odbor sociálních služeb
a Odbor sportu, Smart Cities a podpory
podnikání a členka Kontrolního výboru
Zastupitelstva Plzeňského kraje Zdeňka
Hornofová. Celkem 68 plavkyň a plavců
zdolali úctyhodných 377,85 kilometrů
a pomyslný kanál La Manche přeplavali
jedenáctkrát.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji se nám
mimo jiných, neméně zajímavých kontaktů, podařilo navázat velice dobou
spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, pod kterou spadá také
Virtuální univerzita třetího věku. VU3V
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Vznikla v roce 2018 v Jihomoravském kraji, ve spolupráci projektu Politika
stárnutí na krajích a složek Integrovaného záchranného systému (IZS), zvláště
Zdravotnické záchranné služby JMK p. o. Během dvou let se rozšířila do všech krajů České republiky a taktéž si ji vyžádalo město Trnava na Slovensku. Pevně věřím,
že ji již doma máte, že ji mnozí znáte anebo, že jste ji obdrželi od svého obecního
či městského úřadu.
Pro ty, kdo se s ní ještě nesetkali, uvádím krátké pojednání.

je organizována Provozně ekonomickou
fakultou. Univerzita třetího věku poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na
vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně
řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Studium U3V při PEF ČZU v Praze
zahrnuje dvouletý ucelený vzdělávací
přednáškový program. Po splnění studijních podmínek je účastník pozván na
slavnostní promoci v aule ČZU.
V rámci naší spolupráce se snažíme
v kraji s touto možností trávení volného času seznamovat seniory na kulatých
stolech, odbornou veřejnost při společných setkáních na zasedání platformy,
kde o informace měli její členové velký
zájem. Také při schůzkách na jednotlivých obcích mají o možnost vzdělávání
svých seniorů velký zájem a zapojují se
do sítě konzultačních středisek, kterých
je nyní ve Středočeském kraji již více
než 40.
Stěžejní činností projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň v Ústeckém kraji byla v síťování
a vytváření nových partnerství a spolupráce na úrovni neziskového a veřejného sektoru. Díky proaktivní komunikaci
krajské koordinátorky s těmito subjekty
se tak podařilo uspořádat celou řadu akcí
pro seniory a nejen seniory, jež měly
opravdu velký ohlas a jejichž témata na-

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

K čemu slouží? Pro skutečnost, kdy ke mně domů přijede záchranka, policie
nebo hasiči. Ve chvílích, kdy jsem ohrožen/a na zdraví nebo životě.
Pro koho je? Především pro seniory, kteří žijí ve svém domácím prostředí, pro
osoby se zdravotním omezením (zrak, sluch, pohyb) a pro každého, kdo se ji
rozhodne využít i v mladším věku.

SENIORSKÁ OBÁLKA

copyright © 2019

Na co si dát pozor? Především na AKTUÁLNOST uvedených údajů. Tedy, když
změním léky nebo mi diagnostikují jinou nemoc, vždy musím opravit i ICE
kartu nejlépe tím, že si ji vytisknu znovu nebo požádám o její vytisknutí obecní
úřad.
Kde najdu formulář ICE karta ke stažení? Na webové stránce
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html
nebo na webových stránkách Vaší obce/města nebo u každého z krajských koordinátorů (viz kontakty).

prosto věrně odrážela aktuální problémy senior ů a mnohdy celého Ústeckého
kraje – předluženost obyvatel potřeba
lidské sounáležitosti a mezigeneračních
ká
vání, neformální péče a nutnost
set
podpory neformálních pečujících atd.
Při ohlédnutím nad dosavadní činností
projektu v kraji panuje radost, že z nich
vzejde celá řada nových, rozvojových
projektu přímo na lokální úrovni.

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

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

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Co obsahuje? Důležité údaje, na které si třeba v rozrušení situace nemůže dobře
vzpomenout a které ovlivní naši další léčbu. Tedy informace jaké máme nemoci, jaké užíváme léky, kdo je náš ošetřující lékař, telefony na osoby blízké.
Kam ji mám v bytě umístit? Vyplněný formulář ICE karta (znamená v případě nouze), složený do tvaru obálky, nejlépe ještě vložený do plastové obálky
společně s poslední lékařskou zprávou, umístíme POUZE na dvě místa v bytě.
Jsou to dveře ledničky zvenku – připevníme magnetkou nebo vchodové dveře
do bytu zevnitř – připevníme samolepkou. Příslušníci složek IZS o ní ví a ví,
kde ji mají hledat. Z formuláře také můžeme číst údaje při volání „záchranky“.

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života

Zlínský kraj

Projekt Stárnutí, ve spolupráci se
Zlínským krajem, projektem Slaďování
rodinného a pracovního života MPSV,
zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Českým statistickým úřadem Zlín
zpracoval Koncepci rodinné a seniorské
politiky pro období let 2020-2022. Jedná se o historicky první dokument tohoto zaměření ve Zlínském kraji.

[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Strategický dokument cílí rodiny
i seniory současně a za účelem jejich
soudržnosti, zvýšení kvality jejich života
a mezigenerační solidarity. Neoddělitelnou součást tvoří příprava na stárnutí
a zlepšení úrovně služeb pro seniory.

Dávkování

n
Za autory Seniorské obálky vám přeji, abyste ji měli doma připravenou, ale
abyste ji nikdy nemuseli použít. A pokud ano, aby Vám pomohla v ochraně Vašeho
zdraví!
Rodiny prosím – připravte Seniorskou obálku svým seniorům, a pokud ji vy
užijete, vyplňte si i vlastní ICE kartu pro sebe a své děti!
Dana Žižkovská
n

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3
jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

2019

Ústecký kraj

O co jde? Jedná se o jednoduchý tiskopis, který je barevně označený podle „semaforu“, tedy důležitosti vyplnění jednotlivých informací – podrobně popsáno
v Pokynech pro vyplnění.

Střípky z krajů

Udělena celorepubliková záštita:

podpis

www.seniorivkrajich.cz
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Kontaktní místa v regionech
Příjmení, jméno

Pozice

Kancelář

Mobil

E-mail

Bc. Michaela Vodrážková

Odborná gestorka projektu

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

778 455 756

michaela.vodrazkova@mpsv.cz

Mgr. Jana Váchová

Národní koordinátorka
projektu

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

778 455 758

jana.vachova@mpsv.cz

Mgr. Bohumila Gudzenko, DiS. Analýzy a studie projektu

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

770 169 128

bohumila.gudzenko@mpsv.cz

Mgr. Andrej Dan Bárdoš

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

778 716 523

andrej.bardos@mpsv.cz

Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice

770 147 923

alena.bartikova@mpsv.cz

Závodní 152, 360 06 Karlovy Vary

731 670 007

miloslav.cermak@mpsv.cz

5.20A, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

778 455 760

martina.doupovcova@mpsv.cz

Bc. Alena Bártíková, DiS.
Bc. Miloslav Čermák
Bc. Martina Doupovcová
Mgr. Jana Fröhlichová
Mgr. Zuzana Gašková
Mgr. Irena Kadlčíková
Ing. Pavla Kasášová
RNDr. Marie Kružíková
Mgr. Michaela Müllerová
Mgr. Pavla Řechtáčková
Ing. Lenka Tomanová
Ing. Václav Zatloukal
Dana Žižkovská

Krajský koordinátor Praha
Krajská koordinátorka
Jihočeský kraj
Krajský koordinátor
Karlovarský kraj
Krajská koordinátorka
Středočeský kraj
Krajská koordinátorka
Královéhradecký kraj
Krajská koordinátorka
Zlínský kraj
Krajská koordinátorka
Plzeňský kraj
Krajská koordinátorka
Moravskoslezský kraj
Krajská koordinátorka
Kraj Vysočina
Krajská koordinátorka
Pardubický kraj
Krajská koordinátorka
Liberecký kraj
Krajská koordinátorka
Ústecký kraj
Krajský koordinátor
Olomoucký kraj
Krajská koordinátorka
Jihomoravský kraj

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 728 483 919

jana.frohlichova@mpsv.cz

Zarámí 92, MANAG spol. s r.o., 760 01 Zlín

737 931 390

zuzana.gaskova@mpsv.cz

Kollárova 942/4, 301 00 Plzeň

776 292 573

irena.kadlcikova@mpsv.cz

U Tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava

778 455 759

pavla.kasasova@mpsv.cz

Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava

770 116 500

marie.kruzikova@mpsv.cz

Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice

778 716 719

michaela.mullerova1@mpsv.cz

Felberova 604, 460 01, Liberec - Kristiánov

777 137 839

pavla.rechtackova@mpsv.cz

Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí n. Labem

734 616 901

lenka.tomanova@mpsv.cz

AB centrum, tř. Kosmonautů 989/8,
779 00 Olomouc

778 716 720

vaclav.zatloukal@mpsv.cz

Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno

770 116 565

dana.zizkovska@mpsv.cz

Slovo závěrem

Na začátku srpnového vydání jsme vyzdvihli slovo SPOLUPRÁCE, o které se činnost projektu ve všech krajích opírala
a opírá dodnes. Bez ní by se neuskutečnilo tolik iniciativ, setkání, diskuzí, podpory, materiálů, jak jsme mohli reflektovat
v tomto čísle. Těšíme se na další práci v prodloužení projektu,
zejména na spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, na
které se chceme více obracet. Neboť jak se ukázalo i při řešení
pandemie covid-19, obce jsou svým obyvatelům nejblíže a mohou, podpořeny krajem, pro občany mnoho učinit.

Demografický vývoj populace sebou přináší nutnost řešit
politiku stárnutí komplexně a zvyšovat osvětu a informovanost
veřejnosti nejen v oblasti stárnutí a řešení životních situací ve
stáří.
Toto stárnutí, které začíná již od našeho narození, je nám
všem společné. Těšíme se tedy na SPOLUPRÁCI

Za realizační tým projektu krajských koordinátorů:
Bc. Michaela Vodrážková, odborná gestorka projektu
e-mail: michaela.vodrazkova@mpsv.cz • telefon: +420/778 45 57 56
Vychází dle potřeby
Vydává projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
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