
• Život s hendikepem je pro mnohé 
nepředstavitelný. 

• V případě hendikepovaných se ale o 
pouhé představy bohužel nejedná. 

• Ti se se svým zdravotním omezením 
musí prostě naučit žít. Nejsou na to 
ale sami. Mnohým z nich 
pomáhá nezisková organizace Anděl 
Strážný. 

Tísňovou péči poskytuje Anděl Strážný svým klientům od roku 
2011. Za deset let svého fungování si Anděl Strážný postupně 
získal důvěru stovek spokojených klientů. Posláním organizace 
je dát svým klientům jistotu a pocit bezpečí, aby mohli co nejdéle 
zůstat žít doma. Tam, kde to znají a mají rádi.

Plnohodnotný život mohou 
žít i hendikepovaní. 
Stačí si vybrat správnou 
pomoc

Jistota, bezpečí a 
pomoc v krizových 
situacích seniorům i 
lidem s postižením, 
doma i venku ve 

chvílích, kdy jsou sami.

Jistota  
a bezpečí  
v každé chvíli

KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Jeden plánovaný hovor na Povídavou linku 
stojí 50 Kč. Klienti Anděla Strážného využívají 
Povídavou linku zpravidla 3x týdně, což 
představuje částku 600 Kč na osobu za 
měsíc.  Přispět můžete i Vy. Stačí poslat 
jakýkoliv příspěvek na transparentní účet  
19-4959994349/0800. 

Darujete tak pocit jistoty a bezpečí. Pomozte 
společně s námi tvořit šťastnější lidské 
příběhy.

Anděl Strážný z.ú. 
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu

Bezplatná telefonní linka NONSTOP

 +420 800 603 030

www.andelstrazny.eu Jedním z klientů Anděla Strážného 
je i pan Jaroslav (74) z Raspenavy, 
který v dětství prodělal mozkovou 
obrnu. Pan Jaroslav žil i přes svůj 
hendikep velmi aktivní život. Až do 
okamžiku, kdy upadl na invalidním 
vozíku. „Vozík mi podjel a upadl 
jsem. Zlomil jsem si nos a na 
obličeji mi museli zašít tržnou ránu. 
Jsem vděčný děvčatům z Anděla 
Strážného, které mi sehnaly odvoz 
do nemocnice,“ vzpomíná pan 
Jaroslav na pomoc dispečerek.

Přestože je v současnosti plně 
odkázán na invalidní vozík a o 
berlích už není schopen dojít příliš 

daleko, elán do života neztrácí. K pocitu jistoty a bezpečí mu pomáhá 
zařízení s SOS tlačítkem poskytnuté právě organizací Anděl Strážný. 
Díky tomuto zařízení je ve spojení s nonstop dispečinkem, který mu 
v případě potřeby zajistí okamžitou pomoc. „Anděla-krabičku mi 
doporučila moje dcera,“ dodává pan Jaroslav s tím, že je za možnost 
okamžité pomoci velmi vděčný.

Nezastavilo ho nic. 
Obrna ani pád z vozíku.

Rodiče hendikepovaných dětí potřebují čas také pro sebe.
Ke klientům Anděla Strážného patří i Honza ze Šluknova, kterému je 27 let. Tísňová 
péče pomáhá také Honzově mamince. Má jistotu, že syn je pod kontrolou a může si dojít 
v klidu nakoupit nebo si zařídit, co potřebuje. Honza má nejradši Povídavou linku. Díky ní 
ztratil ostych mluvit s cizími lidmi. Hendikepovaným lidem může být komunikace s odborně 
vyškolenými operátory prospěšná jako prostředek pro zlepšování verbálních schopností nebo 
jako možnost omezení pocitu vyloučení či osamocení. Pravidelný sociální kontakt klientům 
dodává pocit jistoty a bezpečí v běžném životě a pomáhá jim také udržet si dobrý psychický 
stav.


