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poskytování sociáirri siužb_v, Týiienni stacionai
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ÚHXnPOVNÍK

za sociální službu rýnrnni sTAcONÁŘ Centra 83
{č. registrace: 4566456},
platný od 1, 1. 2019, vycházející z platného znění §13 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
nrovádějí některá ustanovení zákana a sociálních službách č. 108/2006 Sb.

l" Ubytování včetně prCIvozních nákladů souvisejícíchs ubytováním
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Děti do 'l8-ti let věku neplatí úhradu za ubytování.
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Dopolední §vačina

lU,-^L;

oběd
Odpolední svačina

70,-Kč
10,-Kč
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2 970,-Kč / měsíc
Celkem
135,_Kč l den
požadavkem
dalšího iídla se stravovací iednotka zvyšuie o 10,-kč,
u dietní straw s

ll!. uhrada za odebrané úkony Féčedle uzavřené smlouvy
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lv. uhrada za fakultativní služby

rel lluŘiá
50 -Kči30 min
50,-Kč/30 min.
Canisterapie .,.
Vlastní TV, DVD, CD ..
25,-Kčlkusiměsíc
vlastní rádio
. 10,-Kčlkus/měsíc
Doprava vqzidlenn pqskvtqvatele úhrada, resp. podíl úhlqdv nákladů na spetřebu
,

Boh_onrr,Ých hmot:

Doprava mimo Mladou Boleslav dle ujetých kilometrú:
Ford Tranzit ...
4 Kč/km
3 Kč/km
šxoda octavia, škoda Fabia
Doprava po městě Mladá Boleslav.,, ,,, .10 Kď osoba

Rekreační pobyty organizované Poskytovatelem, jsou hrazeny dle skutečných nákladů na
přihlášce.
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V Mladé Boleslavi dne 8. října 2018
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cenirum 83, posh/tovaté1 sociáini§h siUžeb

Tel,: 326 32j
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ředitelka Centra 83
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