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1. VÝPOČET PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ PLATBY ZA POBYT V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ:
POPIS
ÚKONŮ

NÁZEV ÚKONŮ

Ubytování

Stravování*

Společné prostory:kuchyňka, soc.zařízení
Dvoulůžkový p.: 3.500,Krátkodobý pob.: 117,-/den
Jednolůžkový p.: 4.500,Krátkodobý pob.: 150,-/den
---------------------------------------------Garsoniéra:
5.025,Krátkodobý pob.: 168,-/den
Garsoniéra:
4.565,Krátkodobý pob.: 153,-/den

Poskytnutí možnosti společného
stravování




Základní činnosti





Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
Pomoc při osobní hygieně
a poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

CENA
ÚKONŮ
Cena zahrnuje: nájemné,
elektřinu, vodné stočné,
vytápění, náklady
na údržbu atd.

Stravné hradí uživatel za
odebranou stravu:
118,50/den (snídaně 26,50,
oběd 48,50, večeře: 43,50)

Hodinová taxa:
130 Kč / hod

*Stravování zajišťuje chráněné pracoviště Kuchyň.
Fakultativní činnosti: poplatek za užití 5-ti místného auta Witary 6 Kč/km, za užití 5-ti
místného auta Kangoo 6,8 Kč/km, za užití 9-ti místného auta 6,8 Kč/km. Výše úhrady se
rozpočítává mezi všechny uživatele, kteří dopravu využili.
Výše poplatků je stanovena pro měsíc s počtem dnů 30. V delších měsících se nic
nedoplácí, za měsíc únor se nic nevrací.
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2. VYÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY

Za každý kalendářní měsíc poskytovatel vystaví vyúčtování dle skutečně
poskytnutých služeb (na základě záznamu v E- quipu) ve formě faktury. Vyúčtování
je uživateli (opatrovníkovi) předáno nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního
měsíce: (písemně na adresu, e-mailem, osobně).
Za každý kalendářní měsíc Sdružení Neratov,z.s. – chráněné pracoviště kuchyň
vystaví taktéž vyúčtování za odebranou stravu ve formě faktury. Vyúčtování je
uživateli a opatrovníkovi předáno nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního
měsíce: (písemně na adresu, e-mailem, osobně).
Úhrady za poskytnuté služby a stravu se provádí na základě vystavené faktury, a to
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 1242345399/0800 či v hotovosti na
pokladně.
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