Nákupy pro seniory
Znáte nějakého seniora, který žije v Chebu, je mu alespoň 65 let a nemá nikoho mladšího,
kdo by mu v současné situaci nakoupil potraviny či vyzvedl léky? Prosíme, zprostředkujte mu
dvě následné služby.

ORGANIZOVÁNO MĚSTEM CHEB

ORGANIZOVÁNO DOBROVOLNÍKY

Potravinový balíček
pro seniory nad 75 let

Kompletní nákup
pro seniory nad 65 let

2x týdně základní potraviny a léky na předpis

Denně kompletní nákup potravin a léků

Pro objednávku volejte 770 184 472

Pro objednávku volejte 723 630 170

Potravinový balíček a léky pro seniory nad 75 let:
jak to celé funguje
• Senior zavolá na dané číslo, kde se mu ozve zaměstnanec
Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb.
• Zaměstnanec seniorovi vysvětlí pro koho je balíček určen
> balíčky jsou určeny pro seniory, kteří žijí sami nebo v
domácnosti s jiným seniorem.
• Potravinové balíčky jsou pro všechny stejné. Balíčky například
obsahují pečivo, mléčné výrobky, ovoce či zeleninu.
• Rozvozové dny balíčků jsou úterý a pátek.
• Senior za balíček neplatí. Potravinový balíček hradí město
Cheb.
• Neposkytujeme službu, že by jsme seniory odvezli k lékaři.
Pokud potřebujete léky stačí zaslat e-r ecept spolu se jménem
a adresou doručení na telefonní číslo: 770184472 a kontaktní
osoba Vám je doručí co v nejbližším termínu.

Kompletní nákup pro seniory nad 65 let:
jak to celé funguje
• Služba začíná tím, že zavoláte na dané číslo, kde se vám ozve
dobrovolník. Zde je prostor na to domluvit si, kdy byste chtěli
nakoupit. Udáte jméno a adresu.
• Když se s dobrovolníkem domluvíte, připravíte si doma tašku
na nákup, nákupní seznam a peníze, které vložíte do obálky
nebo peněženky.
• Nákup může být libovolný, dle vašich potřeb. Nakupujeme i
léky na volný prodej i na recept.
• Ve chvíli, kdy k vám dobrovolník přijede, předáte mu tašku,
nákupní seznam a peníze. Projdete společně nákupní seznam,
aby mu bylo vše jasné a věděl, co přesně vám má nakoupit.
Pokud mu není jasné něco během nákupu, zavolá vám, aby se
poradil.
• Ve chvíli, kdy nakoupí, zaplatí vašimi penězi. K penězům poté
přidá i účtenku vašeho nákupu, abyste si po předání mohli vše
zkontrolovat.
• Nákup odveze zpět k vám domů. Předá vám nákup a peníze s
účtenkou
• Za službu nic neplatíte, je zadarmo.
• Pokud v následujících dnech budete opět potřebovat nakoupit
nebo odvést k lékaři, zavolejte na dané číslo znova.
• Myslete na to, že nikoho neobtěžujete a dobrovolníci to pro
vás dělají rádi.

Publikujeme lokální informace. Spojujeme občany Chebu. Protože “společně to zvládneme”.
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