Základní informace pro klienta
Pracovní doba sociálního pracovníka PhDr. Veronika Funtová, tel:
724 379 218, 271 962 087 : od pondělí do čtvrtka od 7.00 – 15.30 hod a v pátek
od 7.00 – 13.30 hod
Vedoucí PS od pondělí do čtvrtka od 7.00 – 15.30 hod a v pátek od 7.00 – 13.30
hod. paní Petránková
tel: 725 927 131.
Pracovní doba hospodářky paní Chytková , tel: 725 927 134, 271 960 668:
pondělí – pátek: 6.00h - 14.30 h
Tito pracovníci jsou dostupní pouze v uvedenou pracovní dobu, jinak není již
služba dostupná.
Změny v poskytování PS je nutné ohlásit minimálně den předem pečovatelce a
to v pracovní době, vedoucí PS osobně nebo telefonicky změny v poskytování
služeb, a to i dočasné (dovolená, lázně apod.). Tato změna není možná hlásit
koordinátorce po pracovní době a o víkendech a svátcích, kdy není tato služba
dostupná.
Terénní pečovatelská služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 – 15.30
hod. pečovatelská služba na DPS Janovská 486 je poskytována dle potřeby
uživatelů bytů i o víkendech a svátcích po předchozí domluvě s vedoucí PS a to
pouze v pracovních dnech (viz rozpis pracovní doby).
Přihlašování a odhlašování obědů
Změny v odběru obědů je nutné hlásit den předem od 7,30 do 9.00 hod. a to na
tel. čísle 271 960 668 nebo na mob. tel. č. 725 927 134 hospodářce CSOP paní
Chytkové, nebo pečovatelce na tel. č. 725 927 131. Pokud tak uživatel neučiní v
daném čase, bude oběd uživatelem hrazen v plné výši. Toto se vztahuje i na
svátky. Změny na víkendy a pondělí se ohlašují již v pátek do 9.00 hod. Po
pracovní době a o víkendech a svátcích hospodářky a vedoucí PS není tato služba
dostupná.
Rozvoz obědů
Rozvoz obědů je od 9.30–13.30 hod. Časy jsou uváděny orientačně a upřesněny
dle bydliště a lokality.
Důležitá informace
Klient PS má nárok na příspěvek od jednotlivých MČ spadajících do správního
obvodu Praha 15, pokud má v uvedeném správním obvodu trvalé bydliště.

