Středisko Blanka
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek

Úhrada za stravu k 1. 4. 2019
snídaně
oběd - všední den
oběd - sobota, neděle, svátky
večeře
večeře – dovážená 2x za týden
od jiného dodavatele

15,- Kč
60,- Kč
63,- Kč
40,- Kč

porce
porce
porce
porce

pouze v objektu DPS

52,- Kč

porce

pouze v objektu DPS

pouze v objektu DPS

K dispozici jsou tyto druhy diet:
 dieta č. 3 - racionální (běžná) strava
 dieta č. 4 - žlučníková strava
 dieta č. 9 – diabetická strava
Obědy jsou rozváženy v těchto časech:
 v DPS 11.00 – 12.30 hod.
 mimo objekt DPS na území města Písek 11.15 – 14.00 hod.
 mimo území města Písek 11.30 – 14:00
Snídaně jsou roznášeny v objektu DPS od 7,30 – 9 hod.
Večeře jsou roznášeny v objektu DPS od 17.00 – 18.00 hod.
Úhrada za poskytnutou stravu je vybírána zálohově na počátku poskytování této služby, nebo v poslední
dekádě předcházejícího měsíce, za stanovený počet dnů v měsíci, ve kterém budou odebírány. Úhrada za
donášku a dovážku je vyúčtována na základě skutečně poskytnutých služeb na začátku následujícího
měsíce, společně s platbou za ostatní poskytnuté služby. Přeplatky za neodebrané obědy se vracejí
klientovi prostřednictvím vedoucí stravovacího úseku nebo prostřednictvím pečovatelky TPS oproti
dokladu po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu první poloviny následujícího měsíce.
Přihlašování a odhlašování snídaně, oběda a večeře je možné osobně v kanceláři TPS ve 2. patře DPS ve
všední dny od 7-15 hod. nebo telefonicky na tel. 73418250, 739343710 (do 19. hod.), 734688697 (do 15
hod.), nebo u vedoucí stravování střediska BLANKA osobně v kanceláři v 1. patře DPS střediska BLANKA
do 12:00 hodin nebo na tel. 734260445.
Obědy lze přihlásit a odhlásit:
 v pracovní den (po-pá) 1 den před dnem, na který klient žádá změnu do 12.00 hodin.
 v případě požadované změny na víkend pak nejpozději do čtvrtka do 12 hodin. V případě státních
svátků 3 pracovní dny před tímto svátkem do 12 hodin.
Snídaně a večeře lze přihlásit a odhlásit:
 1 den před dnem, na který klient žádá změnu do 13.00 hodin
V případě pozdního odhlášení stravy – stravu klient platí, donášku nebo dovoz stravy – pokud již tyto
úkony neproběhly – neplatí.
Bližší informace ke stravování jsou podrobně rozepsány ve Vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské služby

