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Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Praze 4 změní adresu

Tel.: 950 180 111

Od pondělí 16. 11. 2015 bude Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
(ÚP ČR) v Praze 4, Oddělení nepojistných sociálních dávek (NSD), které dosud
sídlí v Bohúňově ulici na Jižním Městě, poskytovat služby v oblasti NSD na
nové adrese.
Všechna tři Oddělení NSD – hmotné nouze, státní sociální podpory a
dávek pěstounské péče a dávek pro osoby se zdravotním postižením a
příspěvku na péči se přestěhují ve dnech 12. 11. a 13. 11. 2015 do
administrativní budovy na adrese Novodvorská 803/82, Praha 4.
Během stěhování budou moci klienti podávat i nadále žádosti o
všechny druhy nepojistných sociálních dávek. Lidem bude k dispozici
podatelna na Kontaktním pracovišti ÚP ČR v Praze 4 (Novodvorská 803/82,
Praha 4).
Důvodem stěhování je snaha ÚP ČR zajistit klientům co nejlepší
servis. Nové prostory se nachází v objektu, kde už nějakou dobu funguje
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Praze 4 a zároveň všechna oddělení NSD pro
správní obvody Praha 4 a Praha 12. Stávající pracoviště v Bohúňově ulici má
omezenou kapacitu a ani dispoziční řešení jeho interiéru není ideální. Původně
v něm mělo sídlit pouze Oddělení státní sociální podpory. Ale vzhledem
k agendě, která se během posledních let značně rozrostla, poskytuje ÚP ČR ve
stávající budově služby i z oblasti hmotné nouze a lidem se zdravotním
postižením.
„Klientům nemůžeme v tuto chvíli nabídnout důstojné prostředí a
také naši zaměstnanci momentálně pracují ve značně stísněných
podmínkách. Výsledkem je hluk, nedodržování diskrétních zón a nervozita
lidí, kteří si stěžují na nevhodné prostředí. Výjimkou nejsou ani ústní
konflikty,“ vysvětluje důvody vedoucí ke stěhování ředitelka Kontaktního
pracoviště ÚP ČR pro Prahu 4 Arnoštka Šponarová.
Plusem přesídlení výše zmíněných oddělení NDS bude nejen
poskytování služeb pro správní obvody Prahy 4, 11 a 12 pod jednou střechou,
ale také ještě plynulejší provoz. Lidé tak vyřídí své záležitosti mnohem rychleji.

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství

Budova, do které se pracoviště stěhují, je dobře dostupná městskou
hromadnou dopravou, stejně jako autem, a má bezbariérový vstup.
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