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V Jablonci nad Nisou dne 22. září 2017 

 

 

Ceník fakultativních a doplňkových služeb  

Centra denních služeb 
(platný od 1. 11. 2017) 

 

Fakultativní služby souvisí s péčí a podporou člověka a mohou být poskytnuty uživatelům nad 

rámec povinných základních činností, vymezených smlouvou o poskytnutí sociální služby, 

pokud si takovou nepovinnou službu Uživatel dobrovolně vybere a zaplatí. Tyto služby nemusí 

být poskytnuty z provozních důvodů a při nedostatku peněz Uživatele.  

 

Pravidla poskytování fakultativních služeb: 

 

a) Poskytovatel poskytuje Uživateli stálé služby v prostorech Centra denních služeb, o které 

Uživatel požádá a Poskytovatel je zajistí svými pracovníky a technickými prostředky, za cenu 

úhrady skutečně vzniklých nebo neziskově odhadnutých nákladů, 

 

b) příležitostné doplňkové činnosti k sjednané podpoře Uživatele, jejichž poskytnutí 

Poskytovatel zprostředkuje jinými provozovateli služeb za jejich ceny v prostorách Centra 

služeb nebo prostorách provozovatele služeb. Fakultativní služby, jichž bude Uživatel 

dobrovolně účasten, hradí Uživatel v plné výši (např. vstupné, jízdné, účastnické poplatky), a 

to neprodleně či zálohově poskytovatelům těchto služeb, včetně možnosti zprostředkování jeho 

plateb těchto úhrad zaměstnanci Poskytovatele. 

 

ad-a) Ceník stálých fakultativních služeb   Uživatel zaplatí: 

 

Černobílá jednostranná kopie A 4 pro vlastní potřebu 2,- Kč / 1 kus 

Černobílá oboustranná kopie A 4 pro vlastní potřebu 3,- Kč / 1 kus 

Soukromé telefonní hovory z pevné linky   2,- Kč / 1 minuta hovoru 

 

Drobné opravy prádla a oděvů    10,- Kč / 1 kus knoflíku, záplaty 

(hradí jen uživatelé mimo celoroční pobyt)   +2,- Kč / 1 minuta práce 
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Podkladem pro vyúčtování těchto služeb v měsíčním předpisu úhrad Uživatele služeb Centra 

denních služeb je jmenovitý a věcný soupis jejich čerpání, zpracovaný a podepsaný klíčovým 

pracovníkem Uživatele, přiložený k výkazu docházky a odebraných obědů pro sociálního 

pracovníka. 

 

ad-b) Ceník doplňkových služeb   Uživatel zaplatí: 

 

Služby kadeřnice, pedikérky, maséra, canisterapie,     

kroužek keramiky, solné jeskyně, atd.  podle nabídky a účtenek provozovatelů; 

 

Kulturní a sportovní akce s doprovodem    

- pro 2 a více osob, nebo uživatele imobilní,  svoje vstupenky, jízdenky, poplatky, 

- jinak (kromě dne uživatele CDS)   úhradu těchto nákladů i pro doprovod;   

   

Rekondiční a rekreační pobyty skupinové                 

za ubytovací a jiné služby    podílovou cenu účtenek nebo faktur 

 

 

 

 

PhDr. Lenka Kadlecová 

Ředitelka organizace 

 

 

 

 

 

 


