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P-  0766M/ 2013
Pani / Pan 
Marszałek, Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta, Dyrektor 

Oferta

Społeczna  Krajowa Sieć  Ratunkowa w zakresie  swoich  statutowych działań  non-profit  oferuje  objęcie 
mieszkańców Państwa  terenu  całodobową  pomocą  w  ramach  działania  Sieci  Życia®.  Rozwiązanie  to  jest 
niezbędne  w przypadkach  nagłego  zagrożenia  życia,  zdrowia  lub  bezpieczeństwa.  Przycisk  Sieci  Życia® 

przeznaczony jest przede wszystkim dla osób starszych, chorych, samotnych, niesamodzielnych, a także dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie – zwłaszcza podopiecznych jednostek pomocy społecznej oraz pomocy 
rodzinie. 

Daje on możliwość wezwania pomocy nawet, jeśli dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć 
komu  i  gdzie  ta  pomoc  jest  potrzebna.  Dzięki  naszym  rozwiązaniom  użytkownicy  Sieci  Życia® mają 
zapewnione  bezcenne  poczucie  bezpieczeństwa.  Również  rodziny  i  opiekunowie  zajmujący  się  osobami 
niesamodzielnymi  zyskują  poczucie,  że  nawet  gdy nie mogą  być  z  podopiecznym,  to  osoba  ta  nie  jest 
pozostawiona sama sobie. 

Nasza  Sieć  może  zapewnić  pomoc  również  pracownikom opieki  społecznej  w  przypadku  zagrożenia 
ich bezpieczeństwa. 

Działamy w oparciu o nowoczesne rozwiązania, dzięki którym wysłany przy pomocy jednego przycisku 
sygnał  zostaje  natychmiast  zidentyfikowany  przez  nasz  system.  Dyżurujący  przez  całą  dobę  operatorzy 
niezwłocznie  po  jego  otrzymaniu  przekazują  wezwanie  odpowiednim  do  rodzaju  zasygnalizowanego 
zagrożenia służbom (np. Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja) lub wskazanym osobom (np. opiekun 
społeczny, rodzina, sąsiedzi). 

Jesteśmy stowarzyszeniem,  które  działa  całkowicie  non-profit,  dlatego proponujemy wyjątkowo niskie 
koszty objęcia pomocą osób potrzebujących. Korzystanie z Sieci Życia® przy pomocy telefonu to wydatek 5 zł 
od osoby miesięcznie. 

Przycisk Sieci Życia® może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw alarmowy, jak również 
w oparciu o aparat telefoniczny, dzięki czemu użytkownik nie musi ponosić dodatkowych kosztów zakupu 
specjalistycznego  sprzętu.  Ponadto  osoby  znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  wyposażane  są 
przez nasze  stowarzyszenie  w  bezpłatne,  profesjonalne  zestawy  alarmowe,  które  można  rozszerzyć 
o automatyczną  sygnalizację  pożaru,  stężenia  gazu  i  czadu,  zalania,  czujniki  ruchu  itp.  wówczas  składka 
wynosi 20 zł od osoby miesięcznie. 

Podjęcie  proponowanej  przez  nas  współpracy  na  pewno  zostanie  bardzo  pozytywnie  ocenione 
przez mieszkańców Państwa terenu. 

Wszelkie  niezbędne  informacje  dotyczące  prowadzonych  przez  nas  działań  możecie  Państwo  uzyskać 
w naszym biurze pod numerem telefonu 426370474 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.org

W imieniu stowarzyszenia,
                                                                                                                      PREZES
                                                                                                                   Społecznej Sieci Ratunkowej
                                                                                                                                      (-) Jerzy Płókarz

90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 42 6370474 
URL: www.ratownictwo.org   INTERNET   E-mail: korespondencja@ratownictwo.org 

http://www.ratownictwo.org/
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