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Úvodní slovo 

 

Vážení a milí přátelé, 

 

rok 2015 byl pro naši neziskovou organizaci poskytující tísňovou péči rokem velice 

komplikovaným. Důvodem je změna financování sociálních služeb, tvorba základních sítí 

sociálních služeb, a to jak na krajské úrovni, tak na úrovních místních samospráv. Ačkoliv je 

naše sociální služba poskytována na celém území ČR pro jednotlivé klienty, nebyla nám 

v tomto roce přiznána MPSV nadregionální působnost a tudíž financování naší služby přešlo 

na jednotlivé kraje. Abychom mohli být financováni jednotlivými kraji bylo nutné mít službu 

zařazenu v každém kraji v základní síti sociálních služeb a i po několika jednáních na krajích 

se nám ne vždy podařilo do těchto základních krajských sítí zaregistrovat. Důsledkem toho 

bylo, že kromě Libereckého kraje nebyla služba tísňové péče žádným jiným krajem 

zafinancována. Tím nám byly způsobeny velké problémy v  personálním zajištění služby 

vzhledem k nepřetržitému provozu služby.  

Ale i přes tyto zásadní provozní problémy hodnotím minulý rok 2015 jako velmi úspěšný, 

vzhledem k propagaci služby, k realizovaným projektům, k inovaci a vývoji nového 

monitorovacího zařízení pro tísňovou péči a k zajištění individuální péče našich klientů. 

 

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům a příznivcům za podporu, hlavně našemu 

největšímu a trpělivému donátorovi firmě HENIG - security servis s.r.o., díky níž jsme mohli i 

přes komplikace s financováním služby nepřetržitý provoz služby zajistit. Bez této pomoci by 

služba nemohla být provozována. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v dalších letech a 

společně tak zajistíme bezpečný a samostatný život našich klientů v domácím prostředí. 

 

 

Za kolektiv Anděla Strážného, z.ú. 

Milena Mocová, koordinátorka tísňové péče 
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Informace o společnosti, kontaktní údaje 

Anděl Strážný,  z.ú.  
IČ: 02771527 
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 
tel. 487 883 136, mob. tel. 603 563 060, e-mailu: info@andelstrazny.eu, 
mocova@andelstrazny.eu. 
ČSOB, a.s. pobočka Česká Lípa             Číslo účtu: 264570891/0300 

 

 provozovna a dispečerské pracoviště  Anděla Strážného, z.ú.  je na adrese 5.května 797, 

Česká Lípa. Všichni pracovníci dispečerského pultu jsou proškolenými pracovníky 

v sociálních službách. 

 

 

 

 obchodní společnost je zapsána v ústavním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl U , vložka 17 
 

 společnost je poskytovatel terénních sociálních služeb tísňové péče na základě 
rozhodnutí  Magistrátu hl. Města Prahy ze dne ze dne 21.5.2014 podle č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, identifikátor služby 8384795 

mailto:info@andelstrazny.eu
mailto:mocova@andelstrazny.eu
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Cílové skupiny 

Senioři 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby s chronickým onemocněním 

Osoby s jiným zdravotním postižením 

Osoby s mentálním postižením 

Osoby s tělesným postižením 

Osoby se sluchovým postižením 

Osoby se zrakovým postižením 

Osoby v krizi 

 

Působnost služby 2015 

V roce 2015 byla služba tísňové péče poskytována klientům převážně v těchto krajích: 

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, hl. m. Praha, Plzeňský 

kraj, Královehradecký kraj 

  

Spolupráce s organizacemi :  

 

organizace poskytující sociální nebo zdravotní terénní služby 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 

ČČK, oblastní spolek Jablonec nad Nisou 

ČČK, oblastní spolek Liberec 

MCU Koloseum Liberec o.p.s. 

DIAKONIE Jablonec nad Nisou 

Charita Třinec 

Advantis Medical – zdravotní terénní služba Praha 

DPS Nový Bor 

DPS Česká Lípa 
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Dům pro seniory – rezidence V Parku - Dobříš 

 

 

Spolupráce s městy, sociálními odbory, městskými částmi v Praze 

- spolupráce na komunitním plánování a v pracovních skupinách 

 

Nový Bor 

Česká Lípa 

Liberec 

Jablonec nad Nisou 

Tanvald 

Třinec 

MČ Praha 10 

MČ Praha 9 

MČ Praha 8 

MČ Praha 5 

 

Projekty realizované v roce 2015 

 

A) Zajištění tísňové péče pro klienty města Třinec a ORP – statistika  rok 2015, 

pokračování projektu  „ SOS knoflík pro babičku, dědečka „ 

Služba probíhá pomoci distanční hlasové a elektronické komunikace s klientem v jeho 

domácnosti. 

Spolupráce na projektu tísňové péče pro město Třinec a ORP Charity Třinec a Anděla 

Strážného probíhá od roku 2014.  

Klienti aktivně spolupracují a cítí se bezpečněji. U několika klientů již během užívání služby 

došlo ke krizové situaci a  díky včasnému zásahu a přivolání pomoci nedošlo k žádným 

závažnějším zdravotním ani psychickým komplikacím a byla jim neodkladně zajištěna pomoc. 
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V  Třinci  bylo celkem  v roce 2015 monitorováno  32 klientů, do dnešního dne proběhlo 3378 

hovorů, jako reakce na alarmové stavy. Z celkového počtu klientů bylo 26 žen a 6 mužů. 

Z celkového počtu bylo ve III. stupni postižení  10 klientů, ve II. stupni postižení 5 klientůi ,v I. 

stupni  4 klienti a 13 klientů jsou senioři bez postižení. 

Celkem  výpis nejdůležitějších alarmů : 

Alarm pravidelné volání připomínání léků - 473x 
Alarm pravidelné volání ověření zdravotního stavu - 571x 
Alarm nízká aktivita   ( nehybnost klienta dle IPP) - 1050x 
Alarm červené tlačítko - 420x 
Test červeného tlačítka k ověření funkčnosti - 212x 
Ostatní ,volání kontaktním osobám,  dlouhé nabíjení apod. - 652x 
Zajištění výjezdu IZS -RZ - 4x 

 

Charita Třinec působí v oblasti od roku 1998 a cílem je zajistit pomoc osobám bez rozdílu, 

kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi a to bez rozdílu 

vyznání, rasy nebo národnosti,  s přihlédnutím na individuální potřeby každého jednotlivce. 

Poskytuje sociální službu osobní asistenci, která je registrovaná dle zákona č.108/2006 

Sb.o sociálních službách. 
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B) Pilotní projekt „REALIZACE TÍSŇOVÉ PÉČE VE SPOLUPRÁCI  KRAJSKÉHO 

CENTRÁLNÍHO PULTU A OBLASTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNICKOU A PSYCHICKOU PRVNÍ POMOC“ 

ve spolupráci s ČČK Jablonec nad Nisou. 

 

 

 

 

 

Anděl Strážný  a ČČK realizují tísňovou péči, zdravotnickou pohotovost výjezdu, 

dobrovolnickou službu ČČK a psychickou telefonickou první pomoc pro území města 

Jablonec nad Nisou a ORP . 

Spolupráce  ČČK Jablonec a Anděla Strážného  probíhá od  1.2.2015 na základě Rámcové 

smlouvy.  

Společný projekt byl zahájen v lednu 2015 . V první fázi byla provedena depistáž v terénu ve 

spolupráci s jabloneckými terénními pečovatelskými a zdravotními organizacemi. Byla  

vyhodnocena závažnost zdravotních rizik jednotlivých klientů a služba  tísňové péče 

s možností výjezdů ČČK byla v 02/2015 poskytnuta prvním potřebným klientům.  Klientům 

bylo zapůjčeno monitorovací zařízení, které zakoupil ČČK Jablonec nad Nisou  ( za podpory 

Krajského úřadu Libereckého kraje) pro zajištění tísňové péče a klienti si dle možností hradí 

měsíční  paušál za poskytování sociální služby tísňové péče v částce  od 350,-Kč  do 550,-

Kč. Některým méně movitým klientům Anděl Strážný pomohl vyjednat sponzorský dar – 

uhrazení ročního paušálu na poskytování služby tísňové péče. 

Služba probíhá pomoci distanční hlasové a elektronické komunikace s klientem v jeho 

domácnosti. 
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Krabička s knoflíkem – jednoduché ovládání, naprostá mobilita, možnost lokalizace klienta, 

měření denní aktivity klienta, rozpoznání pádu na základě nastavené časové nehybnosti, 

systém komunikuje každých 10 minut s centrálou. 

Domácí péče – tísňové volání, hlídání pohybu pouze v domácnosti, vodotěsné nouzové 

tlačítko, bezpečnostní poplach. 

Jak služba probíhá?  

 sociální pracovník Anděla Strážného na základě požadavku navštíví zájemce 

v domácnosti,  

 proběhne jednání se zájemcem o službu, za přítomnosti pracovníků ČČK 

 na základě požadavků klienta je vypracován individuální plán  zajištění TP a služba 

tísňové péče se nastaví dle potřeb klienta,  

 dojde k vyzkoušení krabičky zmáčknutím na knoflík SOS a první kontakt 

s dispečinkem Anděla Strážného, 

 klientovi je předán přístroj tísňové péče – „krabička – Senior Inspect“ nebo zařízení 

pro domácí péči, dojde k zaškolení klienta s užíváním monitorovacího zařízení 

 v případě ohrožení klient zmáčkne knoflík SOS a ozve se mu dispečink, který s ním 

pak dále komunikuje a postupuje dle nastavených požadavků klienta uvedených 

v sociálním šetření a IPP, 

 v případě potřeby kontaktuje dispečink ČČK Jablonec, který zajistí výjezd terénního 

zdravotního personálu ke klientovi ( ČČK má uloženy klíče klientů) 

 probíhá vzájemná spolupráce klienta s Andělem Strážným, ČČK Jablonec a  dalšími 

využívanými terénními sociálními službami města Jablonce , jako je osobní asistence, 

pečovatelky atd. 

 

V projektu bylo od 02/2015 monitorováno celkem 11 klientů. Z celkového počtu jsou ve III. 
stupni postižení  3 klienti, ve II. stupni postižení také 3 klienti a v I. stupni a bez postižení 5 
klientů. Všichni klienti z Jablonce nad Nisou jsou v seniorském věku. Koncem roku 2 klienti 
ukončili službu z důvodu zhoršení zdravotního stavu a umístění do pobytového zařízení s 24 
hodinovou  pečovatelskou službou a jeden klient v únoru 2016 zemřel.  
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Vysvětlení jednotlivých intervencí  tísňové péče k 29.3.2016: 

Červené SOS tlačítko - alarm nejvyšší nouze při problémech klienta 
Ověření zdravotního stavu - periodická kontrola nasmlouvaná klientem za účelem kontroly 
zdravotního stavu. 
Alarm nízká aktivita -alarm určující pohyb/nepohyb zařízení k určení případné krizové 
situace  (individuálně nastavené klientem). 
Dlouhé nabíjení - kontrola, zda-li zařízení je odpojeno z nabíječky a klient ho nosí řádně u 
sebe pro kontrolu stavu. 
Ztráta spojení - alarm určující komunikaci pultu TP AS se zařízením-kontrolováno např. jiným 
telefonickým zařízením. 
Test PANIC-kontrola funkčnosti tísňového tlačítka 
Rozbor -řešení typu poplachu, který není krizového charakteru-přenastavení služby, kontrola 
zadaných údajů, přenastavení individuálního plánu, základní sociální poradenství. 
 

Celkem alarmů za sledované období :    1058 
Červené SOS tlačítko:      169 x 
Výjezdy ČČK:           9 x 
IZS            1 x 
Připomínání léků:        98 x 
Ověření zdravotního stavu:      787 x 
 

 

Pilotní projekt stále probíhá, klienti aktivně spolupracují s oběma organizacemi zajišťujícími 

službu a cítí se bezpečněji. U několika klientů již během užívání služby došlo ke krizové 

situaci a  díky včasnému zásahu a přivolání pomoci  nebo zajištění výjezdu ČCK nedošlo 

k žádným závažnějším zdravotním ani psychickým komplikacím a byla jim neodkladně 

zajištěna pomoc. 
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C) „Žít  doma  s Andělem – pilotní projekt zajištění tísňové péče pro 7 osob z České 

Lípy za podpory sociálního odboru Města Česká Lípa 

                                                                                    

 

1. Cíl projektu 

Zajištění bezpečného života seniorů a zdravotně postižených v 

přirozeném prostředí  jejich domova 

cílová skupina: 
senioři, zdravotně postižení a jejich rodiny 
 

2. Jak projekt tísňové péče v České Lípě probíhá 

Od 08/2015 proběhlo vytipování potřebných klientů žijících v České Lípě za pomoci sociálních 

pracovníků Anděla Strážného a Centra zdravotně postižených ČL a Svazu tělesně 

postižených ČL. Projektu se účastní 7 osob s omezenou soběstačností žijících samostatně ve 

městě Česká Lípa.  

3 klientům bylo bezplatně Andělem Strážným zapůjčeno mobilní monitorovací zařízení 

k zajištění tísňové péče, které je nastaveno dle individuálních požadavků každého klienta  a 4 

klientům bylo zařízení darováno v rámci projektu. 

Klienti zapojení do projektu měli  uhrazen od začátku zahájení služby měsíční monitorovací 

poplatek za provoz technických komunikačních prostředků do 31.12.2015. Zároveň bylo 

v rámci základního sociálního poradenství doporučeno využívání dalších návazných terénních 

sociálních služeb působících v České Lípě.  

Klienti žádali o zajištění výjezdu v případě krizové situace a o uložení klíčů na dispečinku 

Anděla Strážného. Každý klient v České Lípě má v rámci projektu jeden výjezd v měsíci 

zdarma, další již jsou zpoplatněny. Výjezd provádí proškolení pracovníci dispečinku tísňové 

péče spolu s výjezdovými pracovníky firmy HENIG- security servis s.r.o. 
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V České Lípě  je  v projektu Žít doma monitorováno  7 klientů, od 08 do do 29.2.2016 

proběhlo s těmito klienty  533 hovorů, jako reakce na alarmové stavy. 

Celkem  výpis nejdůležitějších alarmů :  
Alarm červené tlačítko 
Alarm pravidelné volání připomínání léků      
Alarm pravidelné volání ověření zdravotního stavu   
Alarm nízká aktivita   ( nehybnost klienta dle IPP)                  
Test červeného tlačítka k ověření funkčnosti monitorovacího zařízení    
Ostatní , volání kontaktním osobám,  dlouhé nabíjení apod.  
   
 Pro klienty v projektu byla 3x volána RZ, 8x byl výjezd dispečera ke klientovi . 

Mimo projekt máme v České Lípě dlouhodobě monitorováno dalších 7 klientů, s kterými 

proběhlo v rámci užívání služby 520 hovorů, RZ 6x, výjezd ke klientovi 1x. 

Zhodnocení projektu :  

Od klientů užívajících službu přichází velmi kladná odezva na poskytovanou službu. Reakce 

je taková, že si připadají doma a někteří i venku naprosto v bezpečí, pokud mají možnost 

kdykoliv si přivolat pomoc. Zároveň dle jejich vyjádření dochází k jejich aktivizaci a podpoře 

samostatného života tím, že pokud mají u sebe sos tlačítko jsou si schopni zajistit větší 

procento osobních potřeb ( samostatná hygiena, dojít nebo si dojet na vozíku na nákup 

apod.) . 

Všichni klienti zapojení do pilotního projektu Žít doma s Andělem jsou nadále i po skončení 

projektu našimi klienty a službu plně využívají.  

Zajímavostí je, že službu na území města ČL využívají klienti v tomto složení:  4 klienti se 

stupněm postižení III., 3 ve stupni postižení II., 3  ve stupni postižení I., ostatní 4 klienti jsou 

senioři osamoceně žijící. 
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D) Projekt zajištění tísňové péče pro občany Prahy 10 

Anděl Strážný se již druhým rokem podílí na projektu zajištění tísňové péče pro obyvatele 

Prahy 10 

.  

Městská část Praha 10 nabízí podporu svým občanům, kteří chtějí zůstat bezpečně ve svém 

přirozeném prostředí přispěním na pořízení monitorovacího zařízení a přispěním na měsíční 

provoz telekomunikačních nákladů. Městská část poskytuje finanční dar na provoz sociální 

služby a pořízení monitorovacího zařízení pro osoby s trvalým pobytem na území Prahy 10 

pro osoby se zdravotním postižením či osoby o ně pečující. Výše příspěvku je 50% z ceny 

monitorovacího zařízení (max. výše je 7 500,- Kč) výše příspěvku na provoz služby je 2 400,-

Kč. 

Žádost o finanční dar lze podat na podatelně Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68 budova A, na 

předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10, 

oddělení zřízených organizací a zdravotnictví a v elektronické podobě na sociálním a 

zdravotním portálu MČ Praha 10- www.desitkapomaha.cz v rubrice „Aktuality“ a současně na 

webových stránkách MČ Praha 10 – www.praha10.cz v rubrice „Akce a projekty“ 

Bližší informace        Úřední hodiny 

Bc.Iveta Tomanová      pondělí: 8.00-12.00 hod. 

Mgr.Petra Jonášová                13.00-17.00 hod 

Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví   středa: 8.00-12.00 hod. 

Odbor sociální, budova A, kancelář č. 108   13.00-17.00 hod. 

Tel.: 267 093 283, 267 093 581 

 

http://www.desitkapomaha.cz/
http://www.praha10.cz/
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Nové mobilní zařízení pro tísňovou péči - osobní monitorovací jednotka 
TIPEC 
 

 

Zkušenosti s poskytováním služby tísňové péče od roku 2011 jsme zhodnotili při návrhu 

zadání vývoje nového monitorovacího zařízení pro tísňovou péči, nazvaného TIPEC.  Přidané 

funkce vychází ze specifických potřeb klientů, kterým jsme se snažili najít vhodné možnosti 

ochrany a předejít prevencí krizovým stavům. Každý klient má svá specifika a zařízení je 

možné nastavit přesně dle jeho potřeb, aby ho chránilo a zároveň zbytečně neobtěžovalo. 

Mobilní monitorovací zařízení jsou určena pro zajištění samostatného a bezpečného života 

klientů v domácím prostředí.  Na českém trhu je k zajištění služby tísňové péče pouze jeden 

mobilní produkt srovnatelný s TIPCEM a jeho vývoj a inovace bohužel nejsou dále 

podporovány.  

Většina klientů, kteří využívají službu tísňové péče jsou klienti v seniorském věku nebo klienti 

se zdravotním handicapem. Cílem naší organizace je zapůjčovat monitorovací zařízení 

potřebným klientům bezplatně, neboť většina se nachází v nelehké finanční situaci a koupě 

zařízení, které jim zajistí bezpečný život doma, je pro většinu finančně nemožný. Pokud se 

nám podaří zajistit pro klienta sponzora na užívané monitorovací zařízení, tak si klient již 

hradí jen za tzv. provoz technických komunikačních prostředků ( data zasílající informace na 

pult tísňové péče, telefonní poplatky, serverové služby atd. )  Cena za provoz technických 

komunikačních prostředků se u stávajících monitorovacích zařízení nyní měsíčně pohybuje 

od  200 - 550, -Kč dle typu užívané služby a užívaného monitorovacího zařízení. 

 Převážná část klientů využívá službu Comfort – mobilní verzi služby, která jim zajišťuje 

nejvyšší možné bezpečí, ale cena je dána celorepublikově výrobcem zařízení na 550,-Kč, což 
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je pro mnohé opět finančně velmi náročné vzhledem k  nutnosti hradit léky, osobní asistenty, 

pečovatelské služby atd…. 

Při užívání nového monitorovacího zařízení TIPEC bude cena za měsíční provoz technických 

komunikačních prostředků již od  350,-Kč pro klienta v nejluxusnější verzi, s využitím všech 

nadstavbových funkcí monitorovacího zařízení TIPEC. Věříme, že zlevněním služby dojde 

k nárůstu uživatelů služby, nebo´t cena pro ně bude dostupnější. 

Monitorovací zařízení tísňové péče bylo ze seznamu rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany vyloučeno v roce 2011 a dle sdělení 

zdravotních pojišťoven se nejedná o zdravotní pomůcku. 

Klíčové vlastnosti  
 

 Lehké, mechanicky odolné zařízení  

 Jednoduchá funkce – jediné tlačítko  

 Jednoduchá indikace stavu zařízení barevnými diodami a zvukem (pípání, zvonění 
apod.)  - změny stavu zařízení podpořeny hlasovými hláškami ( nabíjím, vybitá 
baterie, volám středisko pomoci, pozor slabý signál GSM,  kontrola kondice  - 
pohybu….)  

 Vestavěná SIM karta  
o klient neuzavírá smlouvu s mobilním operátorem ani se nemusí starat o 

dobíjení kreditu  

 Automatický příjem hovoru po 10 vteřinách vyzvánění  

 Automatické aktivování režimu hlasitého odposlechu při spojení - přivolání pomoci 
SOS tlačítkem přes 24 hodinový dispečink 

 Filtrování příchozích hovorů  
o na zařízení je možné se dovolat pouze z definovaných čísel  
o klient nebude nikdy obtěžován marketingovým průzkumy ani jinými 

nabídkami  

 Periodická kontrola stavu zařízení  - GSM / GPRS komunikace ( pravidelné testování 
funkčnosti zařízení, informace o GPS poloze, možno užívat kdekoliv kde je signál 
GSM, vše je v ceně měsíčního paušálu) 

 Snímání pohybové aktivity senzorem zrychlení  - detekce nehybnosti  

 Bezkontaktní nabíjení zařízení  

 GPS lokalizace klienta 

 Detekce dlouhého nabíjení  

 Individuální nastavení zařízení dle potřeb klienta  

 Upevnění na ruku nebo na krk 

 Zařízení není vodotěsné  
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Návazné funkce - nadstavba:   
 

 Vibrace upozorňující na příchozí hovor 

 Rozpoznání epileptického záchvatu 

 Možnost propojení na telefony rodinných příslušníků 

 Geofencing  
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Marketing, výstavy, propagace služby  v roce 2015 

V roce 2015 se organizace Anděl Strážný, z.ú. zúčastnila mnoha akcí k propagaci služby 

tísňové péče.  

 

 Příkladem je Den zdraví ve Zdravém Městě, který se konal 20.5.2016 v KD Krystal 

v České Lípě. Jedná se o setkání organizací zajišťujících prevenci zdraví a dalších 

návazných služeb zajišťujích a podporujících zdravý životní styl. Mezi obyvateli 

České Lípy je tato akce přijímána kladně a návštěvnost je veliká. 

 

 
 

 Dalším úspěchem v tomto roce bylo, že se nám ve spolupráci s reklamní agenturou 

DEUS, panem Živcem podařilo natočit propagační video k poskytované službě, 

kde je vysvětleno jak je služba pro klienty poskytována a jednotliví uživatelé služby 

zde sdělují své zkušenosti s naší organizací a poskytovanou službou samotnou. 

Video je umístěno na webových stránkách Anděla Strážného, z.ú. a facebookovém 

profilu. 
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 Každoročně se Anděl  Strážný, z.ú. zúčastňuje Veletrhu sociálních a návazných služeb  

pořádaných  městskou částí Praha 10.  V rámci veletrhu je prezentován projekt Tísňové 

péče pro občany této Městské části. O veletrh je mezi veřejností veliký zájem a organizacím 

přináší i možnost seznámit se s jednotlivými službami poskytovanými na území Prahy 10. 
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 Další významnou akcí byla  účast na veletrhu Dům a zahrada v Liberci  ve dnech 

21.- 24.5.2016, kde byla služba představována široké veřejnosti.  

 

 
 

 

 Ve dnech 5.6.  – 7.6. 2015 jsme propagovali službu na veletrhu Rodina a volný čas 

na výstavišti v Lounech. I na této výstavě byla vysoká návštěvnost veřejnosti, rodin 

s dětmi, organizací i samotných cílových skupin, převážně seniorů, kteří se o službu 

zajímali. 
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 Tradičně jsme se zúčastnili i 11. ročníku Dne dětí se zdravotním postižením, které 
každoročně pořádá spolu s Krajskými sportovními hrami osob se zdravotním 
postižením Sdružení tělesně postižených Česká lípa o.p.s. Vždy se jedná o 
neopakovatelnou atmosféru.  

 

 V Třinci bylo natočeno a odvysíláno v regionální televizi nové video o již 
dlouhotrvající spolupráci Anděla Strážného, z.ú. a Charity Třinec. Podívat se na 
něj lze na : http://polar.cz/…/v-trinci-pomaha-seniorum-cervene-sos-tlacitko . Jsou 
zde zachyceny zkušenosti seniorů, kteří službu využívají v Třinci a okolí. 

 

 Organizace byla pozvána aby se  zúčastnila akce s názvem " Léto s Pryskem" kde 
proběhla i prezentace služby. 

 

 Pracovníci Anděla Strážného se účastnili také sportovní akce v České Lípě, kde 
službu  tísňové péče propagovali. 

 

  

http://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/18472/v-trinci-pomaha-seniorum-cervene-sos-tlacitko
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 Anděl Strážný byl pozván, aby se  zúčastnil Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb v Libereckém kraji v 10/2015. Jednalo se o velmi příjemnou akci s výborným 
doprovodným programem. Setkání a vzájemné poznávání organizací a jejich činností 
je pro sociální práci velmi důležité. A to jak z důvodu možnosti doporučit klientovi 
další návazné sociální služby, které mohou pomoci zjednodušit klientovi jeho životní 
situaci, tak i z důvodu možné spolupráce mezi službami navzájem. 

 

 

 V rámci webových stránek a facebooku pravidelně informujeme o naší činnosti, 
snažíme se vyhledávat informace a užitečné odkazy pro naše cílové skupiny a 
zveřejňovat je na stránkách Anděla Strážného.  
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Cíle do budoucna 

Naším hlavním cílem je uvést na trh v roce 2016 vlastní nové monitorovací zařízení pro 
zajištění tísňové péče na jehož vývoji se podílíme. Důvodem je zajištění větší bezpečnosti a 
komfortu poskytované služby klientům a snížení měsíčního paušálu za provoz technických 
komunikačních prostředků z 550,-Kč na 350,-Kč, aby služba byla dostupnější pro širší cílové 
skupiny s nižšími příjmy. Dalším naším přáním je, aby monitorovací zařízení byla uhrazena 
NADACEMI nebo jednotlivými městy nebo z projektů, aby potřební klienti dostávali zařízení 
bezplatně k zápůjčce a nemuseli si ho hradit.  
Naším posláním a cílem je zajištění kvalitní a prospěšné sociální služby pro všechny cílové 
skupiny.  
Jedním z našich cílů je zlepšování informovanosti o možném využití této služby jako 
alternativy umísťování klientů do pobytových zařízení a propojení dalších návazných 
terénních sociálních a zdravotních služeb, aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí a měl zajištěny své potřeby využívanými terénními službami. 
Proto budeme i nadále pokračovat s prezentací služby jak před cílovými skupinami, jejich 
rodinnými příslušníky, před městy, obcemi a různými zdravotnickými i sociálními 
organizacemi.  
 
 
 

Finanční zpráva 

 

Rozvaha za rok 2015 – příloha č. 1 

Výkaz zisku a ztrát 2015 – příloha č. 2 

Příloha k účetní uzávěrce – příloha č. 3 
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Potvrzení o schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky správní radou a 

ředitelkou ústavu 

 

Správní rada  a ředitelka ústavu souhlasí a schvaluje tuto výroční zprávu  a přiloženou účetní 

uzávěrku dne 16.5.2016 

 

Marta Hebelková ……………………… 
Člen správní rady 
 
 
 
 
 
Milena Mocová …………………………  
Člen správní rady 
 

 

 

Jana Hebelková …………………………  
Člen správní rady 

 

 

Martina Hebelková………………………… 
Ředitelka ústavu 
 

 

 


