SITUACE
•
•
•
•

30 % seniorů žije samostatně (převážně se jedná o ženy).
V případě nouze si pomoc mohou zavolat pouze mobilem. Pokud ho mají u sebe a
jsou ve stavu, kdy ho dokáží použít.
Senior zpravidla nejdřív kontaktuje blízkou osobu (dítě, vnouče, soused…), která
rozhodne, jakou pomoc zajistit.
Dovolat se blízké osobě může selhat z mnoha důvodů. Mobil není po ruce, není
nabitý, blízká osoba není na příjmu, senior má zranění/indispozici, která neumožňuje
ovládat telefon aj.

ŘEŠENÍ
•

Vyvinuli jsme Senzoor Push, na obsluhu extrémně jednoduché SOS čidlo. Postará o
to, aby bylo až 5 blízkých osob o nouzovém stavu seniora informováno co nejdříve a
mohlo ho začít neprodleně řešit.
Včasné přivolání pomoci zachrání život nebo zkrátí následnou péči a návrat do běžného
života na minimum.
Pocit, že si dokáží sami zavolat pomoc a nezůstanou ležet hodiny bez pomoci je pro ně
velmi důležitý.
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NABÍDKA SPOLUPRÁCE

1. INFORMUJTE SENIORY O SENZOORU PUSH
a. Zprostředkování informací seniorům a/nebo jejich příbuzným
b. Inzerce místními kanály (letáky, rozhlas, info kanál apod.)
Rádi vám po dohodě zdarma připravíme informační materiály a podklady.

2. NAKUPTE A ZAPŮJČUJTE SENZOOR PUSH
a. Nákup zařízení pro zápůjčku seniorům, paušál platí senioři
b. Nákup zařízení pro zápůjčku seniorům, paušál platí radnice
Měsíční poplatky za služby jsou účtovány až po aktivaci čidel, ne ihned po nákupu.
POZNÁMKA
Spolupráce může probíhat také kombinací obou možnosti. Např. umožnit zápůjčku
občanům 75+, kteří žijí sami v domácnosti a ostatním informace o zařízení distribuovat a
vybídnout ke koupi z vlastních rodinných zdrojů

GARANCE pro seniory i obce
•
•
•

Pokud se senior nebo obec rozhodne do 30 dnů od aktivace čidlo nepoužívat,
vrátíme peníze za jeho nákup.
Provoz služeb je možné na přání bez poplatku pozastavit.
Bez závazků. Není třeba zavazovat se k užívání našich čidel po určitou dobu.

CENÍK
•

695 Kč za zařízení + 70 Kč měsíční paušál za služby. Ceny jsou včetně DPH.
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