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Co je Seniorská obálka?
Je tiskopisem s důležitými zdravotními údaji pro potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS) - zdravotníků, hasičů a policie - 
v situaci ohrožení zdraví nebo života. I.C.E. karta (In Case of Emergency), zkratka znamená „použít v případě nouze“. 

Kdo ji může využít?
Především je určená seniorům, ale pomoci může každému bez ohledu na věk.

Jaký má Seniorská obálka význam?
Pomáhá při záchraně života a podporuje trojí zodpovědnost – občana za své 
zdraví, rodiny za své blízké a obce za své občany. 

Kde Seniorskou obálku získám? 
Obraťte se na sociální či zdravotní odbor obce či kraje. Volně ke stažení ji najdete 
také v Souborech ke stažení na seniorivkrajich.mpsv.cz

Zastupuji obec, jak se mohu zapojit do distribuce?
Neváhejte oslovit koordinátora projektu v kraji, který s distribucí poradí a pomů-
že. Kontakt najdete v Mapa ČR na seniorivkrajich.mpsv.cz.

Kdo mi s vyplňováním Seniorské obálky pomůže?
Blízké osoby, sociální pracovníci obcí a v sociálních službách, lékaři. 

Jak mám I.C.E. kartu vyplnit? 
Postupujte podle POKYNŮ PRO VYPLŇOVÁNÍ (Soubory ke stažení, seniorivkrajich.mpsv.cz). Kolonky mají pořadí důležitosti jako 
na semaforu (červená, žlutá, zelená), které vytvořili zdravotníci ZZS podle potřebnosti údajů v praxi. 

Mám zdravotní omezení, co mám dělat? 
Označte piktogram křížkem. Můžete zhlédnout výukové video tlumočené do znakového jazyka s titulky (Se-
niorská obálka pro SP - verze 2019 - YouTube) nebo videospot (Seniorská obálka - I.C.E. karta - YouTu-
be). UDRŽUJTE SVÉ ÚDAJE STÁLE AKTUÁLNÍ. PŘI ZMĚNĚ LÉKŮ ČI KONTAKTŮ AKTUALIZUJTE!

Historie 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.     

OMEZENÍ 
(zakřížkujte)

Verze pro domácí použití „na ledničku“

Verze pro cestovní použití „do peněženky“
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  Víte, že:
se jedná o tiskopis, který v klidu vyplníte,
složíte na třetiny a upevníte magnetem 

na vchodové dveře do bytu zevnitř?
se jí říká „domácí verze“ a pomůže 
při příjezdu záchranky, hasičů nebo policie? 
druhý tiskopis přeložíte napůl, vyplníte 
a nosíte v peněžence?
říká se mu „cestovní verze“ a využijete jej 
v lékárně, při očkování a vždy, kdy Vám 
v obchodě či hromadné dopravě nebude
dobře, pro informování zdravotníků?

na dveře ledničky zvenku nebo 

Pro oba tiskopisy (zdarma) se můžete zastavit
na podatelně/ recepci Úřadu městské části
Brno - Starý Lískovec, Oderská 4.
Oba tiskopisy si můžete také stáhnout zdarma 
z webových stránek seniorivkrajich.mpsv.cz.

OBECNÉ RADY: 

 Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny. I.C.E. kartu může využít nejen senior, ale také každý bez rozdílu věku, 
kdo bude považovat tuto pomůcku za užitečnou.

 Důležitost kolonek DOMÁCÍ i MINI Seniorské obálky (I.C.E. karty) se na doporučení zdravotnické záchranné služby řídí 
podle „semaforu“ (červená, žlutá, zelená).

 Nutná je neustálá AKTUALIZACE údajů v I.C.E. kartě. Například při změně léků nebo kontaktů. 

 Domácí I.C.E. kartu umístěte viditelně. Na doporučení složek IZS buď na vnější stranu dveří ledničky, nebo vnitřní 
stranu vstupních dveří. Můžete použít praktickou plastovou obálku a magnetku.

 K domácí I.C.E. kartě přidejte také poslední propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od lékaře. 

 Mini I.C.E. kartu doporučujeme nosit při sobě například v peněžence vždy, když se vydáte mimo domov. 

KONKRÉTNĚ: 

 ČERVENĚ: Jméno, příjmení; jiné důležité (např. ALERGIE – na pyl, léky); datum vyplnění; souhlas s použitím údajů pro 
složky IZS; léky, u kterých uvádějte název opsaný z krabičky, včetně množství (například 80 mg) a dávkování (například 
1-0-1).

 ŽLUTĚ: Nemoci (postupujte v pořadí od těch nejzávažnějších až po ty, co jste prodělali před lety), kontakt a údaje  
o blízké osobě (rodina, sousedé či přátelé); telefon pomůže v případě zajištění péče o osobu blízkou nebo domácího 
mazlíčka.

 ZELENĚ: Kontakt případně razítko praktického lékaře, údaje o očkování, datum narození a pojišťovna.

 

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

I.C.E. KARTA
ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI 
V SITUACI TÍSNĚ A OHROŽENÍ 
ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

Pokyny pro vyplnění Seniorské obálky

DOPORUČENÍ OD SLOŽEK IZS 1  (policie, hasiči a zdravotníci): 
Jak se ochránit před okradením: Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik 
peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte 
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police  
a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

Jak předcházet riziku přepadení: Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi. 
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást. Chce-li vám někdo kabelku 
ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!

Jak zabezpečit majetek a vyhnout se podvodům:  Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Nikdy 
hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte 
si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či 
jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník 
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. V domácnostech se také osvědčuje mít „hlásiče kouře“ 
a jiná informační zařízení.

1  Zdroj: Podvody na seniorech - Policie České republiky

Život je dar. Kéž jej můžeme smysluplně prožít, je-li to možné, ve zdraví.
LOGO KRAJE
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 Tiskopisy jsou k dispozici u pana Poláka, nebo
 v úřední hodiny v kanceláři úřadu městské
 části Brno-Jehnice.



JEHNICE JSOU PROSTĚ 
NA POHODU
Máte rádi Jehnice a chtěli byste 
je vidět z výšky? Výborně! 

Připravili jsme pro Vás video 
z ptačí perspektivy a věříme, že 
si jeho sledování užijete. Jehnice 
mají nádherné okolí, které je 
v této době i voňavé. Až tedy 
s námi budete prolétat nad sa-
dem, představte si vůni právě 
kvetoucích stromů a sdílejte naši 
jehnickou pohodu. 

Video najdete zde:  

LELEKOVICKÁ OŽÍVÁ
Sobotní ráno bylo plné sluníčka 
a naše parta hic bere nářadí, 
zeminu, hnojivo a osení a vrhá 
se do zkulturnění nevzhledného 
svahu na Lelekovické. Přesně jak 
jsme slíbili :-) 

Během asi hodiny a půl je znát 
velká změna – v zemi si hoví 
dýně a skalničky. Sami jsme 
zvědaví, jak se vše zazelená 
a později i na dýňovou sklizeň. 

Na podzim se sejdeme u prvního 
JEHNICKÉHO DÝŇOBRANÍ, co Vy 
na to? Na setkání pod ořechem.... 

JEHNICKÁ POHLEDNICE
» NOVINKA «  
Posíláte aspoň jednou do roka 
pohlednici nebo přání? Proč tedy 
neposlat jehnickou pohlednici? 
Máme pro Vás hned několik typů 
pohlednic a Vy si můžete vybrat 
tu, která Vás nejvíce osloví. Po-
případě můžeme pro Vás udělat 
i pohlednici na přání, která bude 
zcela jedinečná. Stačí si říct / na-
psat nám / přát si... Úplně první 
jehnická pohlednice je určena 
jako dárek do fotosoutěže na FB. 
Účastnili jste se? Možná je Vaše :-) 

KVĚTEN I ČERVEN 
MÁ ZAJÍMAVÉ SVÁTKY
Říkali jsme si, že bychom svátky 
měli nějak příjemně oslavit. 
Datum 31. 5. je dnem otevírání 
studánek a my máme v plánu 
nedělní výlet k naší nejbližší 
studánce, spojený s výkladem 
o lese a jeho zvířatech. 
Přidáte se k nám? 
V červnu pak kromě mezinárod-
ního dne dětí slavíme i den otců. 
20. června nás čeká první letní 
den a je to ideální datum pro pře-
vapení. Sledujte nás na FB...  
 

www.jehnicenapohodu.cz                      Jehnice na pohodu

SLEDUJTE / SOUTĚŽTE / PIŠTE na www.jehnicenapohodu.cz / facebook / youtube

Společně v Jehnicích
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI O ŽIVOTĚ V JEHNICÍCH, 
KULTURNÍM DĚNÍ, AKCÍCH A LIDECH, KTEŘÍ ZDE ŽIJÍ. 





Česká firma s 25letou tradicí

Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům

Venhudova 6
614 00 Brno

fotovoltaika@joyce.cz
+420 539 088 030 www.joyce-energie.cz
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