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Uprzejmie informuję, że od wielu lat na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie
„Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa’', które oferuje objęcie osób chorych,
niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie,
całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.
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Rozwiązanie to - przycisk Sieci Życia - jest niezbędne w przypadku nagłego
zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli i przeznaczone jest przede
wszystkim dla osób będących klientami pomocy społecznej. Może być również
wykorzystywane w celu zapewnienia pomocy pracownikom socjalnym jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych - zagrażających ich bezpieczeństwu.
Daje ono możliwość wezwania pomocy nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest
w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne.
W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie
po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego
zagrożenia, służbom, które podejmują skuteczną interwencję.
Przycisk Sieci Życia może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw
alarmowy, w który osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wyposażane są przez
Stowarzyszenie bezpłatnie, jak również w oparciu o aparat telefoniczny, co nie wymaga
ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu. Ze szczegółowymi
informacjami na temat Sieci Życia" można się zapoznać na stronie internetowej
stowarzyszenia: www.ratownictwo.org
Wydaje się, że podjęcie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
ze Stowarzyszeniem może przyczynić się do szybszej reakcji i bardziej skutecznego niesienia
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia osób wymagających udzielenia pomocy.
Dlatego też, uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie powyższych
informacji podległym jednostkom i zainteresowanie ich proponowanym rozwiązaniem.
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