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!!! Na Rozhodnutí o přiznání DHN !!!
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Vydáváme především věci, které jsou nutné
pro zajištění základních životních potřeb.

Vydáváme především věci, které jsou nutné
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 Vydáváme ošacení sociálně slabým 1x za
tři měsíce
 Vydáváme věci podle počtu osob a věku
uvedené na rozhodnutí (podle potřeb
klienta a možností šatníku)
 Na 1 osobu vydáváme maximálně
Např. 2x svetr, kalhoty, trička, košile,…
1x bunda, boty, …
 Pouze 1x za rok vydáváme peřiny,
povlečení, ručníky,..
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Pracovníci si vyhrazují právo omezit množství vydaného ošacení
dle momentální nabídky šatníku.
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dle momentální nabídky šatníku.

Rozhodnutí vydala: Martina Škodová, ředitelka
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