
SENIORSKÁ OBÁLKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO                                                  

PROSTĚJOV

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA                  

představení, obsah

Projekt MPSV ČR: Implementace politiky stárnutí 

na krajskou úroveň

KULATÝ STŮL – SENIORSKÁ OBÁLKA

12. 5. 2021 (on-line)

Účastníci:                                                                                                                   

RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora                                                                 

PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka Zdravého města Prostějov
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PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA                            
(ZÁKLADNÍ INFORMACE)

 materiál vznikl v roce 2018 v rámci projektu 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

MPSV ČR – výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví 

v Jihomoravském kraji

 do iniciativy se zapojil také Olomoucký kraj

 formuláře jsou volně dostupné ke stažení                          

na webových stránkách Krajského úřadu 

Olomouckého kraje – odkaz: 

https://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html 



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA                           
V PROSTĚJOVĚ – první informace

 statutární město Prostějov se do projektu zapojilo mezi 
prvními obcemi v Olomouckém kraji

 na jednání Komise sociální a zdravotní Rady města 
Prostějova v březnu 2019 představila projekt členka 
komise Bc. Zuzana Bratterová, LLM

 projekt podpořil i další člen komise MUDr. Pavel Holík, 
který dlouhodobě působí v Zdravotnické záchranné 
službě Olomouckého kraje – územní pracoviště 
Prostějov

 záštitu nad kampaní převzala RNDr. Alena Rašková, 
náměstkyně primátora



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA                           
V PROSTĚJOVĚ – příprava projektu

 projekt byl svěřen do působnosti Odboru sociálních 

věcí Magistrátu města Prostějova

 v dubnu 2019 byl předložen na poradu primátora 

materiál s doporučením pro zapojení se do projektu

 vedením města uloženo zajistit 3.000 ks obálek

 projekt je financován z rozpočtu obcí – z tohoto 

důvodu byl v květnu 2019 předložen na schůzi                     

Rady města Prostějova materiál za účelem schválení 

rozpočtového opatření



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA                           
V PROSTĚJOVĚ – příprava projektu

 Rada města Prostějova schválila navýšení prostředků 

kapitoly 21 – sociální věci z prostředků Fondu rezerv                 

a rozvoje ve výši 90.000 Kč na zajištění projektu

 o zapojení se do projektu a uvolnění finančních 

prostředků bylo informováno v červnu 2019 také 

Zastupitelstvo města Prostějova

 informována byla také veřejnost – např. webové 

stránky města – odkaz: 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-

archiv/seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot.html 



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – realizace projektu

 MPSV ČR zajistilo grafické zpracování tiskopisů                         

(tj. zejména úprava znaku města, loga apod.), tisk aj. 

úkony pak již byly v samostatné kompetenci obce

 formou předběžného průzkumu trhu bylo zjištěno,                  

že cena za tisk obálek je vyšší než prvotně avizovaná 

cena MPSV ČR

 pro tisk obálek byla nakonec zvolena společnost  

EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o., která předložila nejnižší 

nabídkovou cenu a zároveň bylo přistoupeno                             

k sociálně odpovědnému zadání zakázky



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – realizace projektu

 jako alternativa ke klipsu na přichycení byl zvolen 
magnetický pásek na zadní straně obálky

 objednávka 3.000 ks sestávala z:

 letáku A4, 2x lomený do formátu DL (formuláře pro 
vyplnění)

 letáku A4 (pokyny pro vyplnění)

 spisové desky s drukem DL s magnetickým pruhem

 tisk proběhl na přelomu června a července 2019

 distribuce započala ihned po obdržení obálek,                           
tj. v červenci 2019



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – náklady

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:                          

73.834 Kč vč. DPH                                     

(tj. 61.019,83 Kč bez DPH)



Zdroj: www.prostejov.eu



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – distribuce

 Distribuční kanály, které byly využity:

Prostějovské radniční listy

webové stránky města

 regionální televize

akce města Prostějova pro seniory / setkání se seniory   
(např. Svátek seniorů, Sportovní hry seniorů Prostějovského 

regionu, Den seniorů aj.)

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova

 Informační služba města (Turistické informační centrum)



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – distribuce

 Distribuční kanály, které byly využity:

 Klub důchodců Prostějov

 OSSZ – důchodové oddělení

 Úřad práce ČR – oddělení PnP a DOZP

 nestátní neziskové organizace (např. pečovatelská služba                      

a osobní asistence)

 Filemon & Baucis (kompenzační a rehabilitační pomůcky)

 ordinace praktických lékařů

 Nemocnice Prostějov – oddělení LDN

 plán distribuce pro obyvatele bytů zvláštního určení v DPS



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – distribuce

 Počty vydaných obálek v roce 2019 – příklad:

400 ks ordinace praktických lékařů

250 ks Informační služba města                                 

(Turistické informační centrum)

100 ks Klub důchodců Prostějov

200 ks Svátek seniorů a Den seniorů

050 ks Filemon & Baucis



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – foto z akcí

SVÁTEK SENIORŮ – září 2019

Zdroj: www.prostejov.eu



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – foto z akcí

DEN SENIORŮ (MPSV ČR) – říjen 2019

Zdroj: www.prostejov.eu



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – foto z akcí

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ (NOC) – prosinec 2019

Zdroj: www.prostejov.eu



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – aktuálně

 v důsledku epidemiologické situace v roce 2020 nebylo 
možné zajistit distribuci obálek ve větším množství jako                    
v předchozím roce

 senioři si mohou obálku i nadále vyzvedávat na Odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Prostějova – oddělení 
sociálních služeb a veřejného opatrovnictví

 MUDr. Bohuslav Machaň, předseda Komise sociální                                 
a zdravotní Rady města Prostějova, kontaktoval e-mailem      
v dubnu 2021 hromadně praktické lékaře působící                          
na území města Prostějova s informací o možnosti nadále             
si vyzvedávat obálky

 aktuálně zůstatek obálek je 1.000 ks



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – novinky

 v dubnu 2021 se město Prostějov rozhodlo zapojit                    

do projektu seniorské obálky v kapesním vydání

 Ing. Václav Zatloukal, krajský koordinátor pro Olomoucký 

kraj, je spoluautor seniorské obálky v kapesní verzi

 prostřednictvím Zdravého města Prostějov byl zajištěn tisk 

2.000 ks 

 náklady činily 4.000 Kč – plně hrazeno z rozpočtu města

 distribuce bude zajištěna prostřednictvím stejných 

distribučních kanálů jako v případě původního projektu 

Seniorské obálky



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – novinky

Zdroj: Zdravé město Prostějov



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – novinky

Zdroj: Zdravé město Prostějov

Srovnání velikosti Seniorské                              

obálky a její kapesní                             

varianty.



PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA  
V PROSTĚJOVĚ – poděkování

Poděkování za realizaci projektu Seniorská obálka:

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova                             

– oddělení sociálních služeb a veřejného 

opatrovnictví     

Zdravé město Prostějov                                             

Kontakt odd. sociálních služeb a veřejného opatrovnictví  
(distribuce obálek, všeobecné informace k projektu)

Mgr. Vladislava Kolářová, vedoucí oddělení

e-mail: vladislava.kolarova@prostejov.eu, tel. 582 329 321



Děkuji za pozornost.

Realizační tým:

RNDr. Alena Rašková                                                                                
náměstkyně primátora, politik Zdravého města Prostějov

PaedDr. Alena Dvořáková                                                             
koordinátorka Zdravého města Prostějov                                                                                       

Prostějov 12. 5. 2021


