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ÚnnnocvNiK za sociálnísiužbu DOMOV FRo s§úBY §E

ZDRA1/oTp*ir* r*srtŽeNinn Centra 83

{č. registrace: 1 111 514 },
pl*t*ý *d t. 1, 3*žř, vv**áe*jíc,í; *í*tn*t:* e;"l**t §Ťa Vy§:i*šk_=* *, **SJž**S §*,, lcter*u se
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Ubvtcvání včetně prov<l=ních nákl**ťl s*l,*viseiících s ubyt*váním
Ť*§--K*:r *,rt
§ 73S,-Kč 1 3'1 ciní
P*k*l **;F 1. ? 4
,
E i.l4s._ňC l .í] finl
Ť**"-€* i eÉ*ca
ř*k** **rř J
lL Paskytnltí straw
20.-Kč
Snídaně
t.

Dopolední svačina

1*.-Kč
L-,nÉC
F§.*§é
1*,-Kč
Odp*Iední svačina
Večeře
35,-Kč
Gelkem
4 65g,-Kč l31 dní
15§,-Kč í den
jed**f&a
fyy§#is a 1a K*!C*n
U dieťnísťrayy s pcž*ď*vj<*lx d*j§ífu* iídj* s* sfr*ycyací
§eIke§ z* str*:E:: x
1§ 38§,-Kč l3{ dní
ubytcvání bez dietv
celkem za stravu a
1§ §95,-Kč / 31 dní
ubytování bez dietv 3
Fodte §7& odst 3, zák. é. t&8l2a*§ §§-, arrrsf asc§ě pa zaplac*ni áhrady za stravu a
ubytavánizůsfaf afespaň §5% z jeiíšrap§;lma.
Děíf do t8 tetvěku nenlatí úhradu za ubvtr;vání.

lll. uhrada za odebrané úkony péče
Měsíčníúhrada za poskytnutott péčičiní1S§% přiznaného Příspěvku na péči.

iY. Ufurada za ŤakuřtaŤ*v.t:-ř s*t*řbv
. Perlička ... ,.
. Doprava vozidlem poskytovatele
počtem uživateřů ve vazidle,
Ford Tranzit ...

.

-

,.5ú,- Kči3S min.
náklady na spotřebu pahonných hmot se dělí

. ,.. 4,- Kčlkn:
Šruooa UCIáViá, Š,toaa ranra
. .ů - Kc/Krtíl
Doprava v okruhu města Mtadá Bclesiav, jeho příměstský*h
Kcsmonosy,
.. ,,10,- Kč/ osoba

.

částíaměsta

Rekreačnípobyty organízcvané Poskytovatelem, jsou hrazeny dle skuteč*Y"n nU*'rdŮ na
piiiriášce
,

V době, kdy byla Osoba řádně odhlášena e pobytu na DOZP, se úhrada za stravu a. péči
neúčtuje.ÚhráOa za ubyt*vání se účtujei v době nepřítomnosti. **ť,h;i,t§ii;lř$-*

V Mladá Bnleslavi dn*
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cefltrun 83, p§§sowt€l

sffiá!fiich služ€b

Váciavkava 95{ Mladá -Éěig§bv 293 c1
odl. Prac,: Hav|ičkova 447, Mladá Boleslav 293 01
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Lud'ka Jiránková
ředitelka Centra 83

\,*...r,t**as,o
J'no6o**u3.o

ll

_l._:.

_..

I rČo,ooezaeeo

I

eant.spoieni:xs9?3o181lo1oo

