CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, O.P.S.
Masečín 119, 252 07 Štěchovice
IČ: 29128218, tel. 728 122 342
e-mail : info@css-hvozdy.cz
www.css-hvozdy.cz

www.css-hvozdy.cz

CENÍK AMBULANTNÍCH SLUŽEB
Sociálně terapeutické dílny
číslo registrace: 4294407

V ambulantní sociální službě Sociálně terapeutické dílny je cena stravy účtována za stravu v rozsahu čtyř
jídel a provozní náklady související s přípravou stravy..

STRAVA
Výše zálohy za celodenní stravu činí 170,- Kč / den.
•
•
•
•

Snídaně
Oběd ( polévka, hlavní chod)
Svačina
Večeře

20,- Kč / den
70,- Kč / den
20,- Kč / den
60,- Kč / den

CENÍK FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVA UŽIVATELE
Používání služebních vozidel společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. (dále jen společnost)
jako fakultativní služba pro uživatele poskytovaných sociálních služeb.
Jednosměrný odvoz či dovoz uživatele ........ 6,- Kč/km (slovy šest korun českých za jeden kilometr).
01. Jedná se o dopravu uživatelů z autobusové zastávky PID do areálu společnosti (Masečín 119, 252
07 Štěchovice) nebo z areálu společnosti na zastávku PID za použití služebního vozidla - mimo
pondělí a pátek při hromadném příjezdu a odjezdu k nejbližší zastávce PID v doprovodu pracovníka
v sociálních službách (ne řidiče).
02. Doprava se vždy účtuje tam i zpět, tzn., že v případě cesty, kdy je užito služební vozidlo pro
vyzvednutí uživatele (cesta z areálu CSS Hvozdy, o.p.s. na zastávku PID) a následně je užito
služební vozidlo pro dopravu uživatele ze zastávky PID do areálu CSS Hvozdy, o.p.s.
Stejně tak, kdy je užito služební vozidlo pro dopravu klienta z areálu CSS Hvozdy, o.p.s. na zastávku PID
a následně je užito služební vozidlo pro cestu zpět (cesta ze zastávky PID do areálu CSS Hvozdy, o.p.s.).
03.

Seznam nejbližších autobusových zastávek PID:
a) zastávka PID Masečín - 2 km
b) zastávka PID Štěchovice - 4,2 km
c) zastávka PID Hvozdnice - 2,5 km
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04.
Úhrada za fakultativní činnosti - stanovení úhrady za fakultativní činnost má jasné vymezení
dané zákonem o sociálních službách. U činností fakultativních může být dle § 77 tohoto zákona úhrada
stanovena v plné výši zkalkulovaných nákladů na tyto služby.
V případě, kdy služební vozidlo využije naráz více uživatelů, je částka za km rozpočítána mezi počet
uživatelů, kteří služební vozidlo v daný moment využili.

VYÚČTOVÁNÍ
Měsíční vyúčtování služeb je vystavováno za každý kalendářní měsíc, nejpozději do 10. dne měsíce
následujícího po účtovaném měsíci. Následně je toto vyúčtování zasíláno buď elektronicky (v zaheslované
formě) nebo v písemné formě, dle předchozí dohody.
Tento ceník je platný od 1. 3. 2020.
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