CENÍK SLUŽEB - Ke kořenům

platný od 1. 9. 2021

🌿

PORADENSTVÍ
Krátká telefonická/emailová konzultace do 15 minut ....................................................... z~dar~ma

Pokud Vám bude konzultace užitečná, budeme moc rádi, když podpoříte naši práci
finančním darem přes Darujme.cz či přímo na účet 2300846998/2010

Plánování obřadu do 60 / 90 minut ........................................................................ 1400/1600 Kč
(osobní nebo online úvodní konzultace, pokud nenásleduje další doprovázení)
🌿

DOPROVÁZENÍ PŘI OBŘADECH POSLEDNÍHO ROZLOUČENÍ
Na obřady obvykle jezdíme dvě:
~ obřadnice, která Vás provede celým rozloučením od plánování po realizaci
~ asistentka, která je pravou rukou obřadnice a pomocnicí s praktickými věcmi
Vedení obřadu* (honorář pro obřadnici) ......................................................................... 4400 Kč
Cena zahrnuje úvodní plánovací setkání, emailovou a telefonickou komunikaci během
příprav, koordinaci a vedení obřadu na místě, závěrečnou komunikaci.

Asistence* (honorář pro asistentku) ........................................................................... 440 Kč/hod
Asistence obvykle zahrnuje praktickou pomoc s přípravami, výzdobu
a uspořádání místa rozloučení, asistenci během obřadu, úklid místa rozloučení.

Hudební doprovod* ........................................................................................................... 2000 Kč
(honorář pro jednoho hudebníka/hudebnici, obvykle 5 skladeb, vč. hudebních zkoušek)

Doprava ................................................................................................................................. 7 Kč/km
* o víkendu příplatek 50 procent

Plovoucí svíčky .................................................................................................................... 5 Kč/kus
Zapůjčení mikrofonu/reproduktoru (Praha) ...................................................................... 200 Kč
Zapůjčení stanu (Praha) ....................................................................................................

Ke kořenům - přírodní pohřebnictví, z.s.
IČ: 04239202, se sídlem Blanická 12, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
bankovní účet: 2400610990/2010
www.kekorenum.cz

600 Kč

🌿

PŘEDNÁŠKY A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Přednáška Až umřu, zasaďte na mně jabloň ~ aneb o půvabech přírodního pohřebnictví
obvykle 90 minut včetně diskuse ..................................................................

2200 Kč + doprava

Přednáška na míru ................................................................................... od 2200 Kč + doprava
Konzultace v oblasti přírodního pohřebnictví .................................................. 800 Kč/hodina
Supervize .......................................................................................................
(pro absolventky/absolventy kurzu Doprovázení Ke kořenům)

1200 Kč/hodina

Provázení procesem zakládání/správcovství přírodního hřbitova - cena dohodou dle míry spolupráce
🌿

O NAŠICH CENÁCH
~ Ceny odrážejí hodnotu našeho času, průběžného vzdělávání a míru zkušeností. Jen díky tomu,
že naši práci finančně oceňujete, se jí můžeme zodpovědně a s láskou věnovat, pečovat o sebe,
nabrat si jen tolik klientů, kolik skutečně zvládneme kvalitně doprovázet, a nadále profesně
i osobnostně růst.
~ Pokud by cena byla překážkou, ale cítíte, že by pro Vás naše doprovázení bylo přesně to pravé,
zkuste se nám ozvat. Společně můžeme promyslet různé cesty financování. Máme například dobrou
zkušenost s tím, že na náklady spojené s obřadem rádi přispějí i ostatní členové rodiny či přátelé.

NAŠE PRODUKTY
Urna oblá velká ............................................................................................................. 2200 Kč
Urna oblá malá .............................................................................................................. 1200 Kč
Urna krystal .................................................................................................................. 1200 Kč
Památeční cedulka
základní text (jméno, letopočty, motto do pěti slov) ................................................. 500 Kč
s delším mottem či grafickým prvkem ..................................................................... 600 Kč
expresní (dodání do pěti dnů) ............................................................................... 2000 Kč
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