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Problém

• Stárnoucí populace

• Nedostatek kapacit v zařízeních pro seniory

• Touha seniorů zestárnout v domácím prostředí, samostatně

Řešení = vzdálená péče o seniory skrze technologii

• V rámci pilotního projektu:

• Vybavení skupiny uživatelů chytrými hodinkami napojenými na profesionální 
asistenční službu

• Výběr nejvhodnějšího technologického řešení pro účely MČ

• Testování, vyhodnocení a doporučení optimálního modelu rozvoje vzdálené 
péče o seniory v MČ

Výsledky  

• Průzkum 6 zahraničních a 3 tuzemských nejlepších praxí 

• Porovnání 7 zahraničních a 18 tuzemských komerčně dostupných technologií 

• Výběr 1 dodavatele technologie a spuštění 5-ti měsíčního pilotního provozu 

• Probíhá: Vyhodnocení provozu a doporučení dalšího rozvoje projektu i oblasti 

• Rozšíření na větší skupinu uživatelů

• Rozšíření služeb (objednávání k lékaři, linka důvěry, …)

Pilotní projekt „Rodinný asistent“ – vzdálená péče o seniory

Přehled uživatelů

Věk Počet

60-65 let 1x

71-75 let 3x

76-80 let 3x

81-85 let 4x

86-90 let 5x

>90 let 2x

Pohlaví

17 žen, 1 muž

Pobyt

16 žije samo

2 žijí s někým



Shrnutí pilotního projektu

Pilotní projekt, který využívá technologii k řešení důležitých sociálních problémů

Chytré hodinky a další inovativní technologie umožňují předcházet řadě zdravotních a sociálních problémů. Umožňují lepší kontrolu 
zdraví a boj se samotou a mají ambice k prohloubení spolupráce s lékaři a zdravotními zařízeními.

Chytré hodinky a další inovativní technologie budují udržitelnou technologickou infrastrukturu, která přispívá k rozvoji dostupné 
zdravotní péče jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Přispívají k prodloužení života v domácím prostředí, a umožňují lepší 
přístup k technologiím i starším občanům.

Chytré hodinky přispívají k integraci sociálně ohrožené skupiny obyvatel. Pomáhají zvyšovat pohodlí, a zároveň aktivní a kvalitní život 
seniorů.

Výzvy

• Rezistence cílové skupiny vůči změnám

• Nalezení optimálního modelu financování

Doporučení 

• Pokračovat v obdobných projektech a zvýšit povědomí o oblasti vzdálené 
péče.

• Podpořit infrastrukturu pro rozšíření služeb v oblasti vzdálené péče





Plzeňský Prazdroj 

Nezůstaň na suchu!
Zapoj se do boje i ty!



KONTEXT PROČ JAK CO DÁL

95%
H2O

360°

14 let

komunikac
e

40%

zapojení

60%



1.26l H2O

NA 

0.5l PIVA

PROBLÉM ASI 

NEVYŘEŠÍME,

UPOZORNIT 

NA NĚJ ALE 

ROZHODNĚ

MŮŽEME!

NEBOJTE SE 

PODÍVAT 

ZA HRANICE 

VAŠEHO 

OBORU

V BOJI 

NEJSTE 

SAMI,

SPOJTE

SÍLY

VÝSLEDKY

KAMPAŇ

ZASÁHLA

> 7.5 mio.

LIDÍ

385 tis. CZK NA 

PODPORU 

PROJEKTŮ S 

TÉMATIKOU 

OCHRANY 

VODY 

ZNAČKA MŮŽE

(A MĚLA BY)

HRÁT

SMYSLUPLNOU 

ROLI VE 

SPOLEČNOSTI

RELEVANCE 

NAD

ZLATO

CO JSME SE NAUČILI?

ÚSPORA 

3.5 mio. l 

PITNÉ VODY

NA
RADEGASTOVNÁCH

230

PR 

VÝSTUPŮ





No, Less and Better Plastic
Magdalena Leimerová

Sustainability & Communications Lead CRSR





18% redukce hmotnosti

31% snížení dopadu v oblasti odpadu

99 % obalů z PVC odstraněno

VÝSLEDKY & SHRNUTÍ

78 % plastu v Evropě je recyklovatelného

R&D, inovace & 
značky

Partnerství

Spolupráce





pochopimto

Ondrej Gonzor, co-founder



67 %

25 %

1/5
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Jakub Hradil 

Customer Service & Asset Management 
Manager CZ&SK

Paletový pooling pro udržitelný 

Supply Chain
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Cirkularita je součástí 
toho, kdo a co jsme...

Maloobchodník

Pěstitel

Výrobce

Zpracovatel

Pooling* 

palet CHEP

* Pooling = sdílení palet z uzavřeného poolu vlastníka, který garantuje kvalitu a zajišťuje související aktivity jako například opravy, svozy z trhu atd.

Zákazníci, kteří využívají CHEP palety ušetřili 

ve fiskálním roce 2019 (07/2018 – 06/2019): 

• 1,7 milionu m3 dřeva

• 2,0 miliony tun CO2

• 1,3 milionu tun odpadu

* Zdroj: Brambles.com/Sustainability
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Příležitost pro svět, 
příležitost pro Česko

Podíl poolingu 

v „západních“ 

zemích

80%

Podíl poolingu 

v Česku

15%


















