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POZASTAVENÍ USMLUVŇOVÁNÍ ZÁJEMCŮ O PEČOVATELSKOU SLUŽBU S VÝJIMKOU 
ZÁJEMCŮ O DOVÁŽKU OBĚDŮ VOZIDLEM CSOP PRAHA 5, p. o. 

 
 
S účinností od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání dochází v pečovatelské službě CSOP Praha 5, p. o. 
k dočasnému pozastavení usmluvňování nových klientů a rozšiřování rozsahu služeb u stávajících 
klientů z důvodu přeplnění kapacity sociální služby. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze 
žadatelé o dovážku oběda prostřednictvím vozidel CSOP Praha 5, p. o. – tento úkon jako jediný 
v současné době usmluvňujeme, a to jak u stávajících klientů, tak i u zájemců o tuto službu. 
 
 
Postup pro zařazení do pořadníku zájemců: 
 
Zájemci, kteří projeví zájem o poskytování sociální služby pečovatelská služby, budou do odvolání 
zapisováni do pořadníku, a to za podmínky dodržení těchto pravidel: 

• Zájemce musí vyplnit a poskytovateli doručit (papírovou poštou, skenem 
vyplněného/podepsaného formuláře zaslaného e-mailem na adresu peskova@csop5.cz, 
osobně na adresu náměstí 14. října 802/11, Praha 5) Žádost o poskytování terénní 
pečovatelské služby, a to v souladu s instrukcí na žádosti uvedené. Tuto žádost si zájemce 
může stáhnout na webových stránkách poskytovatele 
(http://www.csop5.cz/page/pecovatelska-sluzba/) anebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři 
koordinátorek pečovatelské služby (náměstí 14. října 802/11, Praha 5, přízemí). 

• Žádost zájemce bude zaevidována do pořadníku zájemců, a to v chronologickém pořadí, ve 
kterém poskytovatel žádost obdrží. Rozhodující je tedy datum doručení papírového dopisu či 
datum odeslání e-mailu anebo datum osobního doručení do kanceláře poskytovatele, nikoli 
datum uvedené na žádosti samotné. 

• Zájemci o poskytování sociální služby budou po uvolnění kapacity pečovatelské služby 
kontaktováni a oslovováni dle chronologického pořadí zápisů v pořadníku zájemců o službu. 

• Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit ty žádosti, které nebudou vyplněny dle instrukce na 
žádosti uvedené, zejména tehdy, pokud na nich budou chybět kontaktní údaje zájemce či 
jeho podpis. 

 
 
 
V Praze, 8. 10. 2020 
 
 
Alena Vosáhlová, vedoucí pečovatelské služby 
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