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

Příloha č. 1 ke smlouvě uzavřené dne: …………..
1) Uživatel
Jméno : ………………….. nar. …………………….
Bydliště: ………………………….
Zastoupená: ……………………….
(v textu této přílohy dále jen „Uživatel“)

a
2) Poskytovatel
Diakonie ČCE – středisko Praha
IČ: 629 31 270
Se sídlem: Vlachova 1502/20, Praha 13, 155 00 Stodůlky
Zařízení poskytovatele: Denní stacionář Ratolest, Saratovská 3392/8,
100 00 Praha 10
tel./fax: 274 821 297 e-mail: strasnice@diakonie-praha.cz
zastoupený: Mgr. Jakubem Suchlem – ředitelem nebo Radkou Jahodovou, DiS., - vedoucí
služby
(v textu této přílohy dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní ujednání o úhradě poskytovaných sociálních služeb a stravování
Cena za každou započatou hodinu ………,- Kč
●

Výše platby bude podle určena podle přihlášeného počtu hodin pobytu ve
stacionáři. Poplatek bude vybírán také za každou započatou hodinu, která je
navíc nad přihlášený počet hodin.

●

Uživatel má možnost si vybrat 20 dní v kalendářním roce jako své rozhodnutí
nevyužívat službu, a v tomto případě poplatek nebude vybírán.

●

Při překročení výše uvedeného počtu dní (20) je nepřítomnost zpoplatněna
udržovacím poplatkem 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 5 pracovních dnů vyžadujeme potvrzení od
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ošetřujícího lékaře. Poplatek nebude vybírán na základě doložení potvrzení
ošetřujícího lékaře.
●

V době, kdy nebude středisko v provozu, poplatek nebude vybírán.

●

V době omezeného provozu - nevaří školní jídelna – uživatelé si zajišťují stravu.

●

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.
Doba pobytu
od - do

Počet
hodin

Dopolední
svačina

Oběd
●

Odpolední
svačina

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Fakultativní
služby
Cena k 1.9.2016

Stravné

Plavání
Koně
200,- Kč za
jízdu

2500,- Kč/10 měsíců

Oběd
75,- Kč

Cena za fakultativní služby i stravování se mění podle dodavatele těchto služeb.
Ceny za fakultativní služby a stravování budou pravidelně aktualizovány.
Měsíční úhrada bude vyúčtována podle skutečnosti.
Tato příloha mění a upravuje předchozí přílohy popř. dodatky, které byly případně již
vystaveny.
Podpisem této přílohy se ruší platnost všech předchozích příloh a dodatků smlouvy.
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V Praze dne:………….

…………………………………….
podpis Uživatele
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