Nabídka rozvozu
obědů
Nabídka rozvozu obědů chráněného pracoviště kuchyně
Pro-charitu s.r.o. Žireč u Dvora Králové
Středisko sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o. je společnost se zaměřením na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a jejich integraci.
výběr ze 3 druhů hotových jídel + polévka
jídla je možné dodat v zatavených jednorázových miskách, jídlo je určeno
k okamžité spotřebě, cena 95 Kč (vč. misek)
ve vlastních jídlonosičích formou výměny, cena 85 Kč
ve várnicích, cena od 75 Kč, dle počtu odebraných porcí
v nabídce jídlo typu dieta diabetická a žaludeční šetřící
objednávky obědů se realizují přes web i-kuch, nebo e-mailem
úprava objednávky je možná do 12:00 hod. den předem a to telefonicky
platba za obědy fakturou
možnost uplatnění náhradního plnění v případě že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců
náhled jídelníčku a forma objednávky na www.ikuch.cz
Ceny jsou uvedeny včetně nákladů spojené s dopravou.
Jídla jsou vařená z čerstvých surovin a jejich tepelné zpracování probíhá v den výdeje obědů.
Čas rozvozu v dopoledních hodinách dle místa dodání, domluvy a možností.

Krátce o společnosti Pro-Charitu s.r.o.
Společnost Pro-Charitu s.r.o. je součástí Oblastní charity Červený Kostelec.
Zaměřuje se na podporu osob zdravotně znevýhodněných. Jejich podíl ve společnosti je více jak 80 %.
Více o náplni, poslání a cílech společnosti naleznete na www.pro-charitu.cz
Náhradní plnění
Odebrané produkty nebo služby z naší společnosti lze použít podle § 81 odst. 2 písm.
b) zák. č. 435/2004 Sb. ke splnění povinného podílu zaměstnání osob uvedených
v § 81 odst. 1. téhož zákona v platném znění (náhradní plnění).
Stanete-li se zákazníky − podpoříte
Poměrná část z příjmů za službu dodávky obědů přispívá na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa v Žirči, střediska Oblastní Charity Červený Kostelec.
Jedná se o lůžkové, sociální a zdravotnické zařízení, jediné svým charakterem v ČR,
pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou www.domovsvatehojosefa.cz
Kontakt:
Vedoucí kuchyně Jan Jenčík
tel.: 491 610 542, e-mail: jencik@pro-charitu.cz
Sídlo ﬁrmy:
Pro-Charitu s.r.o.
17. listopadu 170
549 41 Červený Kostelec
IČ: 28810619, DIČ: CZ28810619
Sídlo provozovny:
Žireč 58, Dvůr Králové nad Labem

