STADETORE, n.o., Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb
v zariadení sociálnych služieb: SLNIEČKO
platný od 01.01.2017
Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb
s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Odborné činnosti:

Výška úhrady za 1 mesiac

Sociálne poradenstvo

0,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby (stupeň V)

31,53 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby (stupeň VI)

31,53 €

Sociálna rehabilitácia

0,00 €

Výchova

0,00€

Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností

0,00 €

Obslužné činnosti
Stravníci –deti veková kategória 2-6 rokov - 3. Finančné pásmo
Stravovanie: Raňajky
0,27€
Desiata

0,26 €

Obed

0,65 €

Olovrant

0,22 €

Réžijné náklady

1,85 € na deň

Spolu

3,25 €

Stravníci –deti veková kategória 6 - 11 rokov - 3. Finančné pásmo
Stravovanie: Raňajky
0,33 €
Desiata

0,23 €

Obed

0,96 €

Olovrant
Réžijné náklady
Spolu

0,17 €
1,85 € na deň
3,54 €

Upratovanie

0,00 €

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,00 €

Ďalšie činnosti :
Poskytovanie osobného vybavenia:

0,00 €

Utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,00 €

Utváranie podmienok na vzdelávanie

0,00 €

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:
1. Rodič uhrádza mesačný poplatok a stravovanie do 7. dňa v bežnom
mesiaci. Doklad zaplatení predloží opatrovateľke.
2. V prípade
neprítomnosti
a riadneho
odhlásenia
zo
stravy
predchádzajúci deň, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 7,30
hod. daného dňa sa za stravovanie neplatí. Rodič za stravovanie
neplatí v prípade, že dieťa je kŕmené inou formou (napr. PEGOM) Ak
rodič čestne vyhlási, že nie je ochotný zverejniť svoje príjmy za účelom
uzavretia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre dieťa, poplatok
za stravovanie musí uhradiť. Dieťa musí odobrať aspoň jedno jedlo
denne.
Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:
Rodič uhrádza platbu bankovým prevodom, šekom, do 7. dňa
v mesiaci v hotovosti v pokladni u vedúcej SŠJ. Cenník
úhrad za
poskytovanie sociálnych služieb v zariadení DSS Slniečko bol schválený
Uznesením Správnej rady STADETORE, n.o. dňa 18.12.2008 a stravovanie
Uznesením
Správnej
rady
STADETORE,
n.o.
dňa
28.11.2016.
V Banskej Bystrici dňa 01.01.2017.....................................................
podpis štatutárneho zástupcu

