Kje dobite dodatne informacije:
Dodatne informacije o tržnih dejavnostih
so vam osebno ali po telefonu na voljo v
Domu starejših občanov Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 28.
Informacije o našem domu in o dogajanju
v njem so Vam na voljo tudi na naši spletni
strani: www.dso-grosuplje.si

Dom starejših občanov Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
Tel.: (01) 7810 – 700
Fax: (01) 7810 – 720
Spletni naslov: www.dso-grosuplje.si

TRŽNE
DEJAVNOSTI

TRŽNE DEJAVNOSTI
V Domu starejših občanov Grosuplje za zunanje
uporabnike opravljamo tudi tržne dejavnosti.

Tržne dejavnosti, ki vam jih nudimo:
• obroki hrane (malice, kosila);
V Domu starejših občanov Grosuplje opravljamo
na območju občine Grosuplje tudi dejavnost
dostave kosila na dom. Dostavo kosila
priporočamo vsem, ki si iz zdravstvenih razlogov
ne zmorejo več pripraviti kosila ali imajo dieto, ki
je sami ne znajo pripraviti.
Nudimo vam zdravo, starostniku primerno
prehrano, možnost dietne prehrane, razvoz od
ponedeljka do petka, možnost naročila tudi
za krajše obdobje ali določene dneve v tednu,
dostavo v naših posodah za razvoz.
Kosilo pa lahko vedno prevzamete tudi sami in ga
odnesete domov ali pa vam kosilo postrežemo v
jedilnici našega doma.
• peka peciva in slaščic;
Dnevno pripravljamo sveže pecivo in slaščice kot
so: štrukeljčki, domače pecivo, domače piškote,
praznično pecivo, torte…. Za naročilo večjih
količin peciva in slaščic se lahko predhodno
dogovorite z vodjo prehrane.
• pogostitve;
Za večje družbe pripravimo tudi pogostitev. Z nami
se predhodno dogovorite za termin in jedilnik
pogostitve.

www.dso-grosuplje.si

• najem prostorov;
V domu lahko občasno najamete tudi prostor
ambulante, fizioterapije, dnevnega varstva,
pisarne. Najem je možen po vnaprejšnjem
dogovoru, po sklenitvi pogodbe.
• organizacija praznovanj osebnih praznikov;
Poleg pogostitve lahko za vas organiziramo
praznovanje osebnih praznikov. Zaupajte nam
vaše želje in potrudili se bomo, da bo vaše
praznovanje popolno.
• storitve pranja
V naši pralnici lahko za vas operemo drese,
pregrinjala, posteljno perilo…

