
j.'

, \-,,

****"§*Ň.\e§§§
CŤllTpUn EĎ

příloha ke smlouvě o poskytování sociální služby _ chráněné bydlení

únRnoovNíK za sociální službu GHRÁNĚNÉ gYOLeNÍ Centra 83
(č. registrace: 6384690),

platný od í. í . zozz,Vycházející z platňéhoŽnění §17 Vyhlášky Č 505/2006 9! , kterou se provádějí

něktérá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

V době, kdy byla osoba řádně odhlášena z pobytu na chráněném bydlenÍ, se Úhrada za
stravu a péči neúčtuje, Úhrada za ubfiování se účtuje i v době nepřítomnosti.

V Mladé Boleslavi dne 14. 10.2021

r nákladů souvisejících s ubytovánim
Lůžko Čechova, Sadová, 

Ipalackého l
195,-Kč / den 6 045,-Kč / 31 dní

ll- poskvtnutí stravv
Snídaně 20,-Kó
Dopolední svačina 10,-Kč
oběd 75,-Kó
odpolední svačina 10,-Kč
Večeře 35,_Kč
Gelkem í50,-Kč / den 4 650,-Kč / 31 dní

Celkem za stravu a ubytování 10 695,- Kč / 3í dní
_

skytnutí podmínek pro osobní hygienu

b) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

ei Sbciátně terapeutické činnosti:'socioterapeutické činnosti, jejichž poskYtování vede k rozvoji

nebo udžení osobních a sociálních schoiností a dovednosií podporujícísociálnízaČleňování
osob

flPomocořiuolatňovánípráv.oprávněnýchzájmůapřiobSta,, - l l

ffielouhodin
50,- Kč / hod.

Úhrada úkonů dle písm. f; 100,- Kč / hod.

lv Úhrarla za lakultalivní službv

-. Perliěka .....50,- Kč/30 min.

. Doprava vozidlem |oskytovatele - náklady na spotřebu pohonných hmot se dělí počtem

uživatelů ve vozidle.
Ford Tranzit ..... .,4,- Kč/km
šxoda octavia, škooa Fabia .3,- Kč/km

. Doprava po městě Mladá Boleslav, jeho příměstských částía města t

Kosmonosy..,... .10,- Kč/ osoba

Rekreační pobyty organizované Poskytovatelem, jsou hrazeny dle skuteČných n&ladŮ na
přihlášce,
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Tul.:l]:jtYi.lit;,Fat§j§!Ť*1,}38 řed\\elka Centra 83

cantrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01

odl. Prac.: Havlíčkova 447, Mladá Boleslav 293 01

r e| 326 321 131, 326 792 o1o

Fax: 326 321 4, 326 792 o23

W.centrum83,cz

lnfo@€ntrum83.cz

lčo: 00874680

Bank. spojení: KB 973018í/0'l00


