Občianske združenie „Za dôstojný život“
Centrum pre občana a rodinu
Útulok, Zariadenie núdzového bývania,
Centrum pre deti a rodiny Margarétka
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Telefón: 0907175987, 047/4322384, 4331566,
e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com, www.dostojnyzivot.sk

Cenník sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – Útulok ,Vajanského 71,
984 01 Lučenec
ROK 2019
1. Klient je povinný platiť úhradu v Útulku za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje:
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) zabezpečenie rozvoja pracovných zručností,
c) utvárajú podmienky na:
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.
2. Úhrada v Útulku za vyššie uvedené poskytované služby sa stanovuje podľa štandardu izby:
a) Vyšší štandard:
- Jednoizbový byt – izba 4,5
4,83€/deň (max. 4 osoby)
- Garsonka 8
5,00€/deň (max. 3 osoby)
b) Stredný štandard:
- Ubytovacie bunky (pozostávajúce z dvoch alebo troch izieb):
izba č. 1A
4,83€/deň (max. 3 osoby)
izba č. 1B
4,83€/deň (max. 4 osoby)
izba č. 2A
4,83€/deň (max. 3 osoby)
izba č. 2B
4,83€/deň (max. 3 osoby)
izba č. 3B
3,33€/deň (max. 2 osoby)
izba č. 3C
4,83€/deň (max. 3 osoby)
izba č. 3D
4,83€/deň (max. 3 osoby)
izba č. 16A
2,90€/deň (max. 1 osoba)
izba č. 17
3,33€/deň (max. 3 osoby)
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OZ Za dôstojný život
Cenník sociálnej služby – ZNB, útulok
izba č. 17A
izba č. 18A

3,00€/deň (max. 2 osoba)
3,00€/deň (max. 2 osoby)

Ostatné samostatné ubytovacie izby (č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č.14)
3,33€/deň
(max. 3 osoby)
3. Klient je povinný platiť úhradu vždy vopred na nasledujúci mesiac zodpovednému
pracovníkovi zariadenia. Pri náhlom umiestnení klienta musí klient úhradu za sociálne služby
zaplatiť v prvý deň umiestnenia do zariadenia.
4. Úhrada za neposkytnutú sociálnu službu bude klientovi vrátená v prípade, že dôjde
k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na žiadosť klienta za predpokladu, že neporušil
Vnútorný poriadok zariadenia.
5. S cenníkom sociálnej služby, so spôsobom platenia úhrady a s podmienkami platenia za
sociálnu službu bude klient oboznámený pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
6.

Klient platí úhradu iba za ubytovanie, ostatné činnosti nie sú spoplatnené.

Vypracoval : Ildikó Belová, Miroslava Galádová
Schválil : PhDr. Zdenka Kotrasová (v. r.)
V Lučenci, 03.01.2019
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