Denní stacionář Ratolest
Sarato vská 3392/8 , Pra ha 1 0 – Strašnice, 100 00
ratolest@diako nie -praha.cz, 603 16 6 622

Ceník služeb v Denním stacionáři Ratolest
A. Výše částky je určena podle míry podpory a pomoci do 5-ti skupin
s hodinovou sazbou.
1. 20,- Kč/1 hodina
2. 30,- Kč/1hodina
3. 40,- Kč/ 1hodina pro uživatele, kteří plní povinnou školní docházku
4. 45,- Kč/1hodina
5. 60,- Kč/1hodina

B. Strava
Oběd

75,- Kč

Cena za stravování se mění podle dodavatele těchto služeb. Cena za oběd se řídí
vyhláškou 505/2006§12 odstavec 2b2.
Uživatelé, kteří navštěvují MŠ a ZŚ speciální Diakonie ČCE Praha 5 platí za stravu
podle sazebníku vydaného ředitelem školy - Mgr. Milanem Černým.

Další ustanovení:
Uživatel popř. zákonný zástupce je povinen oznámit svou plánovanou nepřítomnost
v Denním stacionáři v předstihu min. 5 pracovních dnů. Uživatel má možnost si vybrat
20dní v kalendářním roce jako své rozhodnutí nevyužívat službu a v tomto případě
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poplatek nebude vybírán. Při překročení výše uvedeného počtu dní (20) je nepřítomnost
zpoplatněna ve výši 50% z úhrady za péči za den. V případě nepřítomnosti z důvodu
nemoci popř. hospitalizace, lázeňský pobyt, není požadována platba za sociální služby
v denním stacionáři. Při překročení nepřítomnosti, která trvá déle než-li 5pracovních dnů
vyžadujeme potvrzení od ošetřujícího lékaře. Poplatek nebude vybírán na základě
doložení potvrzení ošetřujícího lékaře.
V době ozdravného pobytu mimo prostory organizace je účtována částka podle hodin ve
smlouvě a nákladů na pobyt.
Úhrady za péči a stravování nebudou účtovány v době uzavření denního stacionáře.

V Praze dne …………………..
…………………………………………………….
Mgr. Jakub Suchel - ředitel
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