Nazaret - středisko Husitské diakonie
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, č. účtu 0571374399/0800 IČ 73633321
www.nazaret.cz, info.nazaret@gmail.com

CENÍK SLUŽEB (Sociálně terapeutická dílna)

I.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA - ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Bez úhrady

Pokud má uživatel zájem využívat i některých služeb a aktivit v Centru denních služeb, má možnost uzavřít smlouvu o poskytnutí sociálních
služeb i pro tuto službu. Úhrada za služby CDS se pak řídí platným Ceníkem služeb pro Centrum denních služeb. Při účasti na akcích, kde je třeba
uhradit vstupné či dopravu, toto hradí uživatel.

STRAVA

Cena za oběd

55 Kč

Cena za oběd je stanovená dodavatelem. Strávníkům Nazaret neúčtuje provozní náklady spojené se zajištěním a podáváním stravy (dovoz
obědů, ohřev, energie, péče o nádobí).

II.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Tyto služby nemohou být poskytovány samostatně – pouze uživateli, který má uzavřenou smlouvu na základní činnosti CDS. Vychází
z individuálních potřeb uživatele a nemají nahrazovat běžně dostupné veřejné služby či pomoc rodiny. Poskytnutí závisí na personální kapacitě
Nazaretu. Uživatel nikdy neplatí víc, než jsou náklady na tyto činnosti.

DOPRAVA:

Cena za auto
+ za řidiče

6 Kč/ km
140 Kč/hod

Přeprava uživatele z bydliště do organizace/ zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory organizace služebními vozy Nazaretu. Počítá se
celá trasa, tzn. i cesta samotného řidiče pro uživatele. Cena za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Uživatelům je
účtována nejkratší trasa dle serveru www.mapy.cz. V odůvodněných případech (např. změna trasy kvůli dalšímu uživateli přítomnému v autě)
může být účtován skutečný počet najetých km, maximální rozdíl od nejkratší trasy ale tvoří 5 km. Náklady za čas řidiče nejsou účtovány
v případě, že se jedná o akci CDS.

DOPROVOD:

Cena za doprovod

140 Kč/hod

Doprovod uživatele z bydliště do organizace/zpět. Počítá se celkový čas pracovníka, tj. čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena
za doprovod se rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří v danou chvíli současně doprovod využijí. Minimální účtovaná doba je 15 min.

Platnost: od 1.1.2022
Schválila: Mgr. Jana Kverková (ředitelka střediska), v Borovanech 14.12.2021
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Tato služba je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

