KLÍČENKA PRO ZÁCHRANU
Spolek „Klíčenka pro záchranu“ byl založen pro větší ochranu občanů, kdy je postihne neočekávaná
zdravotní indispozice, nemají u sebe osobní doklady (např. jdou jen venčit psa nebo nakoupit do blízkého
okolí). Jen od ledna do konce července 2017 vyjeli záchranáři v Praze k 6.000 případům lidí v bezvědomí
(uvedeno v deníku BLESK dne 17. 8. 2017). Proto je žádoucí mít u sebe informace, které záchranným
složkám pomohou upřesnit zdravotní stav postiženého a aplikovat vhodné prostředky.
Veškeré údaje zájemce jsou zakódovány do QR kódu, takže jsou chráněny před běžným přečtením
bez čtečky QR kódu (není použito klasické písmo). V základních údajích uvedete jméno a příjmení, datum
narození nebo rodné číslo, kontakt na osobu blízkou pro případ, že je nutno ji informovat - s jejím
souhlasem (může jich být více). Údaje o zdravotním stavu (např. alergiích) a používaných léků je na zvážení
žadatele o klíčenku, jsou to nepovinné údaje. Zásadně není uváděno bydliště zájemce (při ztrátě klíčů by
mohlo dojít vykradení bytu).
Po dodání výrobků budou veškeré osobní údaje vymazány, o čemž bude uživatel informován
pomocí SMS zprávy nebo mailem (ochrana osobních údajů).
Komu je určena a kdo ji využije?
a) Nemocní lidé se závažnými chorobami:

Epilepsie
Alzheimerova choroba
Tetanie
Srdeční infarkt
Cukrovka
b) Starší občané, obyvatelé domovů důchodců, domovů s pečovatelskou službou apod.
c) Lidé, kteří již prodělali mozkovou příhodu (tato se může stát opakovaně).
d) Tělesně i duševně postižení lidé.
e) Občané, kteří sami usoudí, že by měli být lépe chráněni v případě, že se dostanou do neočekávané
život ohrožující situace (mohou mít k tomu dědičné předpoklady).
f) Děti – nejde jen o nemocné, ale může se jim stát úraz při hře, autonehodě apod.
Nezávisle na tom získá i paní učitelka z QR kódu telefonní číslo rodičů, když bude potřeba řešit
nějaký problém s dítětem.

Zájemce obdrží 3 výrobky:

1. Klíčenku s QR kódem jeho údajů
2. Přívěšek na krk na kůži s QR kódem jeho údajů
3. Přívěšek s reflexní fólií s nápisem SOS s karabinkou

Probíhají jednání se záchrannými složkami (policie, záchranka, hasiči, lékařské služby) na mnoha
úrovních, Český červený kříž – zejména pobočka Ostrava, úřady obcí, senioři ČR, poslanci, ministerstva.

Rovněž spolupracujeme se společností, která vytvořila APLIKACI ZÁCHRANKA, kdy si zraněný člověk přivolá
pomoc jednoduchým způsobem i na odlehlých místech.
Rovněž informujeme záchranné složky o skutečnosti, že se v praxi mohou u postiženého setkat
s výrobky spolku „Klíčenka pro záchranu“ a využít tak některé informace k jeho záchraně.
Pro kontrolu našeho spolku máme transparentní účet 2801242471/2010 u Fio banky, kde si můžete
ověřit veškeré naše aktivity a poznáte, že máme zájem pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Pro úplnost uvádíme kontaktní údaje spolku „Klíčenka pro záchranu“:
Webové stránky: www.qrkeyring.com
email:
klíčenka.pro.zachranu@seznam.cz
Telefon:
+420 775383728

