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ÚnRRoovNíK za sociálníslužbu DoMoV PRo osoBY sE ZDRAVoTNíM PoSTžENíM Centra 83
(č. registrace: 1 111 514),

platný od í. 1.2022, vycházejícíz platného znění §la Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb,

Y q""?9, kdY bYla Osoba iáOp odhlášena z pobytu na DOZP, se úhrada za stravu a péči
neúčtuje. uhrada za ubytováníse účtuje i v dobé nepřítomnosti,

V Mladé Boleslavi dne 14. 10,2021

centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01

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

Tel.: 326 321 131, 326 792 o1o

Fax: 326 321 264,326792023
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lčo: 00874680
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Mgr. Lud'ka Jiránková
ředitelka Centra 83

www.c€ntrum83,cz

lnfo@centrum83.cz

l. ubytování včetně plovozních nákladů souvisejících s ubytováním
Pokoj DOZP 1,2, 4 í85,-Kč l den 5 735,-Kč / 31 dní
Pokoi DOZP 3 195,-Kč / den 6 045,-Kč / 31 dní
ll. Poskytnqtí stravy
Snídaně 20,-Kč
Dopolední svačina 10,-Kč
oběd 75,-Kč
Odpolední svačina 10,-Kč
Večeře 35,-Kč
Celkem 150,_Kč / den 4 650,_Kč / 3í dní
U dietní stravy s požadavkem dalšího jídla se stravovací jednotka zvýSuie o to xuaen
Gelkem za stravu a
ubytování bez dietv 10 385,-Kě / 31 dní

celkem za stravu a
ubytování bez dietv 3 10 695,-Kč / 31 dní

Podle §73, odsf. 3, zák. č, 108/2006 Só,, m
ubytování zůstat alespoň 15%o z jejího příjmu,
lll. Uhrada za odellen!í illgny!éče
Měsíční úhrada za poskytnutou péči Č

lV. Uhrada za fakultativní služby

. DoPrava vozidlem Poskytovatele - náklady na spotřebu pohonných hmot se dělí
počtem uživatelů ve vozidle.

§iil]8:íjii", st"áá i;*: ::: ,, t,,--ffiílil. DoPrava v okruhu města Mladá Boleslav, jeho příměstských částí a města

R_ekreaČní PobYtY organizované Poskytovatelem, jsou hrazeny dle skutefiTých nákladů na


