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Vo Veľkom Krtíši, dňa 27.2.2018

Vec:

Ponuka spolupráce

Vážený pán starosta,
týmto si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou spolupráce vo veci poskytovania prepravy a ďalších
nadväzujúcich služieb určených hlavne seniorom, chronicky chorým, handicapovaným ako aj
všetkým ďalším osobám, ktoré potrebujú pomoc s vybavovaním svojich bežných záležitostí.
Tieto služby poskytujeme v rámci Franchisového systému Novodobá Sanitka, a to v rámci územia
celého okresu Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.
K základným službám patrí:
- preprava osôb najmä z a do nemocnice a zdravotníckych zariadení, či do iných miest, kde sú
poskytované zdravotné, rehabilitačné či sociálne služby,
- všestranná asistencia poskytovaná počas tejto prepravy,
- zaistenie vybavovania bežných úkonov každodenného života týchto osôb,
- zaisťovanie prepravy a vyzdvihnutie zásielok či nákupov,
- a mnoho ďalšieho....
Podrobnejšie informácie o týchto službách a celej ich koncepcii môžete získať na webovej
stránke www.novodobasanitka.sk a konkrétne informácie z regiónu v rámci sekcie venovanej našej
pobočke www.novodobasanitka.sk/velkykrtis.html
Na rozdiel od bežných prepravcov typu taxislužieb sú naše služby poskytované ako všestranné –
prepravovaná osoba tak má zaistenú nielen komplexnú a komfortnú osobnú prepravu z bodu A do
bodu B, ale tiež všestrannú asistenciu, začínajúcu vyzdvihnutie klienta u neho doma, a jeho
sprevádzanie v cieľovom mieste prepravy až skutočne tam, kde si klient potrebuje svoju záležitosť
vybaviť, až po vybavenie ďalších aktuálnych záležitostí klienta (ako napr. nákup či zastávky na
úrade). V prípade potreby máme v aute invalidný vozík, ktorý vieme zapožičať, prípadne prepraviť
klienta k lekárovi, ponúkneme mu pitný režim a malé občerstvenie – samozrejme zdarma,
zapožičiame dáždnik, deku a samozrejmosťou je detská sedačka. Pokiaľ klienta sprevádza blízka
osoba, táto má cestu zdarma.
Rovnako tak sa naše služby odlišujú od štandardnej zdravotníckej prepravy (DZS), pretože sme
tu pre klientov ktorí na ňu buď nemajú nárok, alebo je pre nich nevhodná (čakacia doba, nedostupnosť
atd.).
Vyššie popísanú všestrannú základnú asistenciu pritom považujeme za samozrejmosť, a preto ju
našim klientom poskytujeme zdarma, a spoplatnená je tak len samotná preprava, prípadne
nadštandardné či nadväzujúce služby.
Vysoký štandard našich služieb je založený nielen na budovaní dobrého mena Novodobej Sanitky
v SR ako celku a všetkých jej pobočiek, ale tiež prostredníctvom dodržovania povinných interných
pravidiel pre sledovanie a dodržovanie kvality poskytovaných služieb, a to vrátane povinného
etického kódexu, s ktorým sa môžete oboznámiť na vyššie uvedenom webe. Najlepším dôkazom
tohto štandardu je pritom spokojnosť našich klientov, ktorými sú väčšinou dlhodobí a pravidelní
zákazníci. Touto cestou by sme Vás radi oslovili s ponukou spolupráce pri poskytovaní našich
služieb občanom Vašej obce , pretože tí, ktorým je naša služba určená o možnosti využitia týchto
služieb často ani nevedia, alebo sú presvedčení že pre nich nie sú dostupné.
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V tomto ohľade veľmi uvítame akúkoľvek podporu nášho projektu, či už formou jeho propagácie,
alebo doporučení, resp. nadviazaním dlhodobej spolupráce.
Pokiaľ Vás naša ponuka a náš projekt zaujali, veľmi radi Vám oznámime ďalšie, alebo konkrétnejšie
informácie telefonicky či emailom. Tak isto sme pripravení na osobné stretnutie s Vami, alebo
určeným odborným pracovníkom
Ďakujeme za Váš čas.
S úctou
Ingrid Rozimová
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