Chráněné bydlení pro osoby s autismem

Příloha číslo 1 ke Smlouvě o podmínkách pobytu v komunitním centru
chráněného bydlení Vítej… o.p.s. (dále jen „smlouva“)

CENÍK

SLUŽEB

Platný od 1.3.2011

Uživatel chráněného bydlení hradí poskytovateli náklady na ubytování, stravu a péči uvedené
ve smlouvě dle tohoto ceníku.

UBYTOVÁNÍ (dle článku II odstavec 1.a) smlouvy)
Cena ubytování: 150,- Kč za osobu/den
Cena se hradí za každý započatý den pobytu v komunitním centru poskytovatele. Uživatel
hradí cenu za ubytování po celou dobu platnosti smlouvy, a to i za dobu své nepřítomnosti.

STRAVOVÁNÍ (dle článku II odstavec 1.b) smlouvy)
Cena za celodenní stravu: 110,-- Kč za osobu/den
V této částce je zahrnuta výše stravovací jednotky za potraviny a částka za režijní náklady
spojené s přípravou jídel.
Uživatel hradí cenu za režijní náklady po celou dobu platnosti smlouvy, a to i za dobu své
nepřítomnosti. Cena za potraviny je stanovena dle skutečně odebraných jídel (viz tabulka).

Jídlo
Snídaně
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Večeře

Potraviny
15,-- Kč
10,-- Kč
40,-- Kč
10,-- Kč
25,-- Kč

Režijní náklady

Celkem

10,-- Kč

110,-- Kč
osoba/den
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PÉČE (dle článku II odstavec 2. smlouvy)
Cena za poskytovanou péči: celková částka příspěvku na péči, která je uživateli přiznána
dle stupně jeho/jejího postižení. Cena je stanovena za jeden kalendářní měsíc.
Uživatel hradí cenu za péči po celou dobu platnosti smlouvy, a to i za dobu své nepřítomnosti.
V případě, že je platnost smlouvy zahájena nebo ukončena v průběhu kalendářního měsíce, je
cena za péči poměrným způsobem snížena, a to v závislosti na skutečný počet dnů, po který je
v příslušném měsíci smlouva platná.

Důležitá upozornění:
1/ Pokud je důvodem nepřítomnosti uživatele jeho/její hospitalizace, lázeňský nebo
rehabilitační pobyt ve zdravotnických zařízeních, případně existuje jiný závažný důvod,
platí uživatel za ubytování, stravování a péči pouze rozdíl mezi úhradou provedenou
v těchto zařízeních dle platných předpisů a cenou stanovenou tímto ceníkem. Uživatel je
v takovém případě povinen poskytovateli doložit provedenou úhradu potvrzením
vystaveným příslušným zařízením.
2/ Pokud je důvodem nepřítomnosti uživatele jeho/její onemocnění, má uživatel nárok
na slevu z ceny za péči ve výši 50% z poměrné výše poplatků vypočtené za skutečný
počet dnů, po které uživatel nečerpá péči poskytovatele.

