Služba Náš Slunovrat pomáhá seniorům, osamělým,
osobám se sníženou soběstačností, i chronicky
nemocným žít bez obav ve svém domácím prostředí. Mohou dál žít doma, nemusí se na zbytek života
stěhovat do domova důchodců.

Stále s vámi.
Ve zdraví i nemoci

Náš Slunovrat dává dětem
a vnoučatům jistotu, že jsou
jejich prarodiče v bezpečí.
Hlavním cílem služby Náš Slunovrat je poskytnout
našim uživatelům podporu tak, aby mohli žít
plnohodnotný a důstojný život, nemuseli se
obávat samoty a nemuseli se bát o své bezpečí
či zdraví v případě náhlých situací jako je pád, úraz,
slabost či nevolnost.
Jádrem služby Náš Slunovrat je nepřetržitě fungující
operační středisko, kde pracují vyškolení operátoři
připraveni klientům kdykoli účinně pomoci. Služba
je dostupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Jak to vlastně funguje?
Uživatel u sebe stále nosí malé chytré zařízení,
s jehož pomocí se může kdykoli a odkudkoli spojit
s naším operačním střediskem.
Díky moderním technologiím můžeme s uživatelem
komunikovat, v případě potřeby ho spojit s jeho
blízkými, zjistit jeho polohu a zajistit mu okamžitou
pomoc v nouzi.

Pro zájemce se slevovým kódem

ZDARMA balíček Standard
Po dobu 6 měsíců od objednání
Nepřetržitá moderní a bezpečná
dohledová služba pro osamělé seniory
s možností okamžitého přivolaní
pomoci kdykoli a odkudkoli.

Pracovníci bezpečnostní agentury poskytnou
v případě potřeby okamžitou pomoc, otevřou byt,
vyřeší havárii a ochrání uživatele.
Podle aktuální potřeby uživatele nastavíme ve
spolupráci s lékaři a sociálními pracovníky takové
služby, které uživatel potřebuje. Objednáme
uživatele k lékaři, připomeneme vyšetření,
doporučíme a zajistíme další služby (pečovatelskou
službu, nákup, doprovod na úřad či k lékaři, . . .).

Máte zájem o naše služby?
Objednejte je pro vaše nejbližší na

www.nas-slunovrat.cz/#order
Váš slevový kód:

Sluno ZDARMA
Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře
vás budou kontaktovat naši pracovníci, kteří s vámi
proberou vše potřebné.

Služby Našeho Slunovratu
můžete uhradit i Sodexo
Flexi Pass CARD případně
prostřednictvím Edenred.

Chcete vědět víc?
Spoje se s námi:
info@nas-slunovrat.cz
www.nas-slunovrat.cz
+420 228 224 923

Službu Náš Slunovrat
provozuje nezisková organizace
Institut zdravotně-sociálních
služeb, zapsaný ústav.
Institut zdravotně sociálních služeb, zapsaný ústav
Sídlo: Libušská 60/149, 142 00 Praha 4, IČ: 062 29 654, www.izss.cz
Institut je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňová
péče pro celou ČR.
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KOMPLEXNÍ
ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Služba je založena na moderní bezdrátové
technologii. Díky nepřetržitému spojení uživatele
s operačním střediskem pomocí moderního
komunikačního zařízení může uživatel kdykoli
a odkudkoli přivolat pomoc.
Zařízení nepřetržitě kontroluje stav uživatele.
V případě problému automaticky nahlásí
operátorům kritickou situaci.
V případě potřeby zjistíme okamžitou polohu
uživatele i trasu, po které se pohybuje.

Nejčastější situace kdy Náš Slunovrat
pomáhá:

Kromě kompletní základní šlužby Náš Slunovrat
Standard obsahuje navíc bezpečné uložení klíčů
od bytu, rychlou technickou pomoc a osobní
bezpečnost.

Součástí jsou všechny služby zahrnuté v balíčku
Standard a Comfort. Navíc je v komplexní službě
zahrnuta koordinace a podpora zdravotních
a sociálních služeb.

Uložíme bezpečně klíče od vašeho bytu a v případě
potřeby zajistíme rychle jeho otevření.

Ve spolupráci s lékaři pomáháme uživatelům zajistit
vyšetření a kontroly, připomínáme termíny
a koordinujeme zdravotní péči.

Zajistíme rychlou technickou pomoc při havárii,
prasklém topení, rozbitém okně či výpadku proudu.
Bezpečnostní pracovník Vám pomůže, pokud
se budete cítit ohrožený.

Spolupracujeme s pečovatelskou službou a dalšími
sociálními službami v místě bydlištěuživatele, pomáháme uživatelům zajistit služby, které potřebují.

Ve spolupráci s praktickým lékařem uživatele
zajistíme jeho důležité zdravotní informace a
předáme je dalším lékařům při neodkladné
péči.

Uživatel si zabouchl dveře,
klíče jsou v bytě.

Uživatel se necítí dobře, potřebuje pomoc,
stiskne nouzové tlačítko.

Uživatel upadl, nemůže vstát,
je sám v zamčeném bytě.

Připomínáme uživateli naplánované kontroly,
vyšetření, odběry a další; v případě potřeby
zajistíme dopravu a doprovod.

Uživatel upadl, nemůže sám vstát, potřebuje
pomoc, stiskne nouzové tlačítko.

Uživatel je ve vážném stavu, operátor Našeho
Slunovratu volá záchranku, je třeba otevřít
byt uživatele.

Objednáme uživatele na speciální vyšetření,
dohodneme termíny.

Zařízení vyhodnotilo, že se uživatel delší dobu
nepohybuje, operátor se s uživatelem spojí
a zjistí, zda je uživatel v pořádku.

V bytě uživatele se rozbilo okno, uživatel
sám nedokáže zajistit uzavření a opravu.

Pokud uživatel užívá důležité léky, kontrolujeme zda na lék nezapomněl a v takovém
případě mu užití léku připomeneme.

Baterie v zařízení jsou málo nabité, operátor
se spojí s uživatelem a připomene mu, že je
třeba zařízení nabít.

Na uživatele zvoní cizí osoba, chce odečítat
elektroměr, uživatel se bojí cizího vpustit
do bytu.

U chronicky nemocných zajistíme pravidelné
měření, zaznamenáváme naměřené hodnoty
a pokud uživatel na měření zapomene, připomeneme mu to.

Služba Náš Slunovrat

Standard

450 Kč měsíčně
při využití slevového kódu
6 měsíců ZDARMA

Služba Náš Slunovrat

Comfort

980 Kč
měsíčně

Služba Náš Slunovrat

Premium

1490 Kč
měsíčně

