Tísňová
péče
PRO SENIORY, OSOBY S POSTIŽENÍM
A DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ

Jak to funguje?
• Dostanete se do tísně, udělá se Vám
špatně, uklouznete v koupelně,
upadnete a nemůžete vstát nebo
přijde někdo, koho doma nechcete…
• Stisknete nouzové SOS tlačítko,
které máte u sebe a speciální telefon
okamžitě přivolá naši pomoc
• Ihned se s Vámi spojíme a zjistíme
co se stalo
• Okamžitě zajistíme pomoc,
zavoláme blízkým, lékaři nebo
přímo přivoláme záchrannou službu,
policii nebo hasiče
• Nikdy Vás nenecháme bez pomoci,
můžeme k Vám poslat i vlastní
pohotovostní službu
• Nemusíte se bát, pomoc bude vždy
„na dosah ruky“
GIRASOLE, Sdružení pro momoc s rozvoj
Telefon: +420 775 246 953, e-mail: info@girasole.cz
adresa kanceláře: Dukelské nám., 693 01 Hustopeče (budova kostela)

www.girasole.cz

• Pořízení technického zařízení

Pro zavedení tísňové péče je třeba vlastnit některé ze speciálních zařízení k přivolání pomoci.
Následně je nutné podepsat smlouvu o sociální službě – Náklady můžete hradit
z příspěvku na péči, který Vám pomůžeme vyřídit, stejně tak můžeme požádat
o dotaci ke koupi telefonu. Technik zařízení uvede do provozu a proškolí
s obsluhou. Následně je nutné podepsat smlouvu o sociální službě.

Upozorní rodinu, sousedy, blízké

Operátor Girasole, po předchozí dohodě může v případě nouzové situace
nejdříve upozornit příbuzné nebo sousedy, kteří mohou nejrychleji poskytnout
pomoc

• Když přijde ohrožení

Zařízení fungují na principu stisku tlačítka, které aktivuje zařízení. To spustí hlášení
dispečinku Girasole, který zpětným voláním ověří situaci. Zařízení tak funguje jako
telefon s hlasitým odposlechem. Jestliže se nebezpečí potvrdí, operátor
alarmuje osoby nebo instituce v dohodnutém nebo nutném pořadí.

Výjezd pohotovostní služby

Operátor vyšle vlastní vozidlo Tísňové péče Girasole
do místa volání. Výjezd vozidla do 15 minut od přijetí
hlášení.

• Kdy péče pomůže?

Nejčastějším rizikem je pád nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu.
Operátor může ihned vyslat pomoc, nebo opakovaným voláním
ověřovat stav uživatele. Může také přivolat rodinu, sousedy nebo známé.
Dalším rizikem mohou být tzv. nezvaní hosté.

Předpokládaný
dojezd vozidla 
tísňové péče

10–20 minut

do 10 minut

Ohrožení života,
zdraví a bezpečí

V případě přímého ohrožení života,
zdraví nebo bezpečí operátor okamžitě
informuje jednotky Integrovaného
záchranného systému (IZS). V případě
spolupráce se složkami Městské
policie, může být informována také
Městská policie.

20–40 minut
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