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Cíl projektu 2

 Zvýšení kvality života občanů ve městě Jablunkov

 zejména seniorů 

 osamělých osob 

 zdravotně postižených osob

 osob, které projeví zájem o zapojení do projektu

zajištěním potřebných informací o zdravotním stavu osoby, 

které je přivolána rychlá záchranná pomoc. 



Výsledek projektu  3

Dostupnost základních informací (pro pracovníky IZS):

 o zdravotním stavu občana, medikaci, jeho případných 

alergiích apod., 

 o kontaktech na nejbližší osoby nebo osoby pečující, 

které je v případě nutnosti potřeba informovat o stavu 

nebo hospitalizaci daného občana. 

 Určitý „dobrý pocit“ majitelů obálky.                                    

(naděje na rychlou a efektivní pomoc v případě potřeby).



Časový plán projektu4

Přípravná fáze projektu: únor - červen 2015 

 Podnět vedení města – inspirace u města Gogolin. 

 Sestavení realizačního týmu z pracovníků odboru 
sociálních věcí městského úřadu.

 Příprava projektu, vč. návrhu vizuální stránky „Obálky  
života“ (označení na lednici, informační letáky a  formulář  
„Informační karta“), zpracování návrhu rozpočtu projektu. 

 Projednání a schválení realizace projektu pro občany 
Jablunkova na schůzi rady města.

 Zpracování žádosti o dotaci z Nadačního fondu VÍTKOVICE 
STEEL.



Časový plán projektu5

Realizační fáze projektu: červenec – prosinec 

2015, ….. dosud

 Uzavření darovací smlouvy – příspěvek nadačního fondu.

 Nákup potřebného materiálu a tisk formulářů a letáčků.

 Předávání „Obálek života“ jejich zájemcům.                                
(dle zájmu občanů i v následujících letech)

 Propagace a publicita projektu.



Publicita a propagace projektu6

 Články ve Zpravodaji JABKO,        

v regionálním tisku (Hutník, Horizont, FM deník).

Webové stránky města Jablunkov.

 Setkání partnerů projektu 26.8.2015.

Den sociálních služeb dne 12.9.2015.                           

(v rámci Jabkového dne)

 Letáčky na chodbách městského úřadu, v čekárnách                

u praktických lékařů.  

 Informace poskytnuté v rámci sociálního poradenství a 

depistáží pracovníků městského úřadu a další



Publicita a propagace projektu
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 Setkání partnerů projektu 26.8.2015.



Publicita a propagace projektu
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 Setkání partnerů projektu 26.8.2015.



Publicita a propagace projektu
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 Setkání partnerů projektu 26.8.2015.



Partneři projektu10

 Zástupci IZS (zejména):

 Hasičského záchranného                                                     

sboru

 Jednotek požární ochrany 

 Zdravotnické záchranné služby

 Policie ČR



Partneři projektu11

 Zástupci veřejnosti (zejména):

 Praktičtí lékaři pro dospělé

 Městská policie                                                            

Jablunkov 

 Členové Komunitního plánování                                     

sociálních služeb v Jablunkově

 Občané, sdružení občanů



Realizace projektu
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Nálepky pro občany                                                            
(na obálku, na lednici) 



Realizace projektu
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 Informační karta                                                                      

občana



Realizace projektu
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 Informační letáky                                                                                                            
(pro žadatele o obálku,                                                                                                      

pro partnery projektu)



Realizace projektu
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 Přehled vydaných obálek pro občany jablunkovska                                                           

ROK Počet vydaných 

obálek

2016 91

2017 35

2018 (k 31.3.2018) 17



Financování projektu16

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

 Město Jablunkov



Kontaktní osoba projektu17

Městský úřad Jablunkov,                                     

Dukelská 104,                                                                 

739 91 Jablunkov

 Ing. Lucie Borutová, sociální pracovnice odboru SVaZ, 

kancelář č. 208, I. patro nové budovy úřadu

 Tel. 558 340 654, lucie.borutova@jablunkov.cz

mailto:lucie.borutova@jablunkov.cz


Děkujeme za pozornost 

Táňa Čmielová, DiS. 

Tel.: 558 340 652, 558 340 654

E-mail: posta@jablunkov.cz
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