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ANDĚL STRÁŽNÝ
z a p s a n ý   ú s t a v

Tísňová péče
registrovaná sociální služba

59 665 vyřešených tísňových situací v roce 2019
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ü seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným
ü 24 hodin denně, 365 dní v roce, v celé ČR

Naším posláním je

ü zachovat kvalitu života člověka v jeho přirozeném sociálním
prostředí

ü zajistit pomoc v krizových situacích (pád, zhoršení
zdravotního stavu, ohrožení…)

ü zajistit pocit jistoty a bezpečí

Anděl Strážný 
poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče
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Klient má u sebe monitorovací 
zařízení, je doma nebo na procházce

Při zhoršení zdravotního stavu stiskne SOS 
tlačítko, zařízení vyšle signál na pult tísňové péče

Pracovník pultu tísňové péče obratem prověřuje 
stav klienta a podle okolností volá rodinu nebo IZS

Klientovi se dostává 
potřebné pomoci

1. 2.

3. 4.

Jak funguje tísňové péče ?
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• SOS tlačítko – zmáčkne klient v případě zhoršení zdravotního 
stavu, pádu, ohrožení

• Mobilní zařízení – cestování se zařízením neomezeně po celé ČR

• GPS lokalizace – pomoc přijde vždy na správné místo

• Spojení s blízkými – rodinní příslušníci mohou volat přímo 
na zařízení

• Geofencing – rodina může v mobilní aplikaci nastavit zónové
monitorování

• Nastavení zařízení – zajistíme dálkově přesně podle potřeb 
klienta

• Baterie – její nabití hlídáme, na případné vybití upozorníme

Mobilní tísňová péče - Hodinky
pro aktivní seniory s dobrou motorikou
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• 2x SOS tlačítko – zmáčkne klient v případě pádu, zhoršení 
zdravotního stavu

• Komunikace – hlasitý reproduktor a kvalitní mikrofon s 
velkým výkonem

• Náramek – je vodotěsný a lehký (16g)

• Detekce nízké aktivity/nepohybu – každou hodinu nebo 
podle potřeby

• Zajištění funkčnosti – napojení do sítě, při výpadku zapne 
záložní zdroj energie                       

Domácí tísňová péče - zařízení NOVO
pro klienty, kteří zůstávají v pohodlí domova, mají zhoršenou motoriku 
a pohybové schopnosti
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• SOS tlačítko – zmáčkne klient v případě zhoršení zdravotního stavu, ohrožení, dezorientace…

• Automatická detekce pádu – nečekáme na zmáčknutí tlačítka, voláme klientovi okamžitě

• Detekce nízké aktivity/nepohybu – podle individuálních potřeb

Mobilní tísňová péče - zařízení TIPEC
unikátní zařízení poskytuje komplexní péči pro nejširší spektrum klientů

• Mobilní zařízení – cestování se zařízením neomezeně po celé ČR

• GPS lokalizace – pomoc přijde vždy na správné místo

• Spojení s blízkými – rodinní příslušníci mohou volat přímo na 
zařízení

• Zvukové hlášky – zařízení samo upozorní, že potřebuje nabít, že volá 
pomoc apod.

• SIM karta v zařízení – zdarma, GSM signál nepřetržitě kontrolujeme
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Ceník

350 Kč/měsíc 450 Kč/měsíc 450 Kč/měsíc
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Srovnání
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Tísňová péče v praxi

• Klienta navštíví sociální pracovnice a 
sestaví s ním individuální plán péče

• Kontaktní osoby – rodina, soused, 
pečovatelská služba...

• Uložení klíčů – rodina, soused, 
pečovatelská služba, městská policie... 

• Zpoplatněná výjezdová služba s 
uložením klíčů – ČČK, agentura Kruh…
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• základem je ústředna

• nástěnná tlačítka nebo bezdrátové 
náramky (dosah signálu cca 20-25m od 
ústředny)

• SOS tlačítka jsou napojena na dispečink 
Anděla Strážného. 

• signály tísně jsou dle dohody 
přesměrovány na pracovníka zařízení 
nebo je řeší přímo dispečink Anděla 
Strážného (Např. v režimu den/noc.)

Komplexní řešení pro organizace
Domy s pečovatelskou službou a další pobytová zařízení
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Pro více informací
nás neváhejte kontaktovat

Ing. Anna Kabotová
projektová manažerka tísňové péče

Tel.: 771 122 399
E-mail: projektmorava1@andelstrazny.eu
Prezentace, PR, marketing

Bc. Jarmila Kretková
sociální pracovnice 

Tel.: 778 411 736
E-mail: socialnipracovnik1@andelstrazny.eu
Péče o klienty, komunitní plánování


