Smlouva o poskytování sociální služby - sociálně terapeutické dílny
uzavřená dle §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Poskytovatel:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:

STROOM DUB o.p.s.
Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
26103930
KB Prachatice
43-5679020237/0100
Bc. Pavla Čechová Švepešová, ředitelka
(dále jen poskytovatel)
a

Uživatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvale bytem:
Tel. kontakt - rodina:
Zákonný zástupce: ANO/NE (rodič / opatrovník ustanoven soudem)
Jméno a příjmení:
Trvale bytem:
Tel. kontakt:

(dále jen uživatel)
Uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu:
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I.
Úvodní ustanovení
1. STROOM DUB o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
sociálních službách).
2. Poslání, cíle, cílová skupina uživatelů poskytované sociální služby a principy činnosti
poskytovatele jsou specifikovány v základních dokumentech společnosti, se kterými
byl uživatel seznámen.
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby v souladu se zákonem o
sociálních službách a jeho prováděcími právními předpisy, v rozsahu a za úhradu dle
článku III. této smlouvy.
2. Sociální služba je poskytována na adrese Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic (dále jen
budova).
III.
Rozsah a způsob poskytování sociální služby
1. Poskytovatel s uživatelem se dohodli na poskytované sociální službě – sociálně
terapeutické dílny podle §67 zákona o sociálních službách.
2. Provozní doba poskytované ambulantní sociální služby je od pondělí do pátku
v rozmezí od 7.30 – 14.00 dle požadavků uživatele a možností poskytovatele
následovně:
a. Základní činnosti – bez úhrady

Základní sociální poradenství

Dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních
schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činnosti vedoucích k sociálnímu začleňování
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku
b. Další činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
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3.

4.

5.

6.

- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rámci provozu
sociálně terapeutických dílen dle režimu výdeje stravy: oběd: 11.00 – 12.00
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytovaní služby
Ceny jednotlivých jídel jsou stanoveny dle platného ceníku.
Ke změně rozsahu poskytované sociální služby může dojít:
- na základě požadavku uživatele uplatněného u sociální pracovnice
- na základě návrhu klíčového pracovníka poskytovatele a po dohodě s
uživatelem, zejména v souvislosti s vyhodnocováním individuálního plánu
uživatele, změnou zdravotního stavu uživatele nebo jinou závažnou změnou
vyžadující jeho úpravu.
Uzavření této smlouvy nebrání uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
s jiným poskytovatelem sociálních služeb k zajištění potřeb uživatele, které není
oprávněn a schopen zajistit poskytovatel.
Poskytovatel s uživatelem se dohodli nad rámec rozsahu poskytované sociální služby
stanovené v odstavci 1 na poskytování následujících fakultativních činností hrazených
z kapesného uživatele:
- zprostředkování rekreací, sportovních a společenských akcí
- doprava veřejnou hromadnou dopravou nebo vozidlem domova na kulturní,
sportovní akce pořádané zařízením
Cena za jednotlivé fakultativní činnosti závisí a odvíjí se od nákladů na jednotlivé
činnosti.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel má právo upravit výši úhrady za
fakultativní činnosti o poměrnou část odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovené a vyhlášené Českým
statistickým úřadem a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména
personálních. Takto zvýšenou úhradu se uživatel zavazuje hradit počínaje úhradou za
kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž byl poskytovatelem o
jejím zvýšení písemně vyrozuměn.

IV.
Splatnost a způsob úhrady za poskytované fakultativní služby
1. Úhradu za poskytovanou fakultativní službu dle č. III. této smlouvy je uživatel
povinen uhradit na základě měsíčního vyúčtování poskytovatele zpětně nejpozději do
15 dnů od doručení vyúčtování.
2. Způsob platby za poskytovanou sociální službu lez dohodnout s poskytovatelem,
platbu lze uskutečnit hotově na pokladně poskytovatele nebo převodem na číslo účtu
poskytovatele: 43-5679020237/0100.
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V.
Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách č.
108/2006 Sb. ve smyslu platných prováděcích předpisů, a uplatňovat standardy kvality
sociálních služeb.
Uživatel je povinen řídit se základními dokumenty společnosti, jeho vnitřními
směrnicemi upravujícími poskytování sociální služby v budově poskytovatele,
zejména pak organizačním řádem, předpisy PO a BOZP, smlouvou o ubytování (viz
Příloha č. 1) a příslušnými standardy kvality sociálních služeb poskytovatele. Uživatel
zároveň prohlašuje, že byl s těmito dokumenty srozumitelně seznámen a poučen.
V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb,
které mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel uživateli návrh na
změnu této smlouvy.
Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši
a v dohodnutém termínu dle článku IV. této smlouvy.
Uživatel před podpisem této smlouvy předloží poskytovateli „Prohlášení uživatele
služeb o zdravotním stavu“ a z něj vyplývajících zdravotních omezení potvrzených
ošetřujícím lékařem, které je nedílnou součástí této smlouvy.
Uživateli služeb jsou poskytovány sociální služby tehdy, pokud mu ošetřující lékař
nenařídil změnu režimu, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.)
a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Uživatel prohlašuje, že v posledních dvou týdnech nepřišel do styku s osobami, které
onemocněly infekčním onemocněním.

VI.
Doba poskytování sociální služby
1. Uživatel s poskytovatelem se dohodli na poskytování sociální služby sjednané touto
smlouvou na dobu určitou, a to od
do
do v časovém rozsahu od pondělí do
pátka, od 8:00 do 14:00.
2. Uživatel s poskytovatelem si zároveň sjednávají adaptační dobu v délce 3 měsíců.
Tato doba začíná plynout dnem, kdy uživatel zahájil čerpání sjednané sociální služby
u poskytovatele.
VII. Osobní cíl uživatele
1. Uživatel si v den uzavření smlouvy stanoví Osobní cíl, který by se chtěl v rámci
sociální služby realizovat. Osobní cíl vychází z charakteru poskytované sociální
služby, možností poskytovatele a přání a potřeb uživatele, kterých chce
prostřednictvím sociální služby dosáhnout.
2. Osobní cíl je upřesněn ve spisu: Individuální plán uživatele.
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VIII. Ochrana osobních údajů
1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje
(včetně citlivých údajů) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění, a to v rozsahu nezbytně nutném, za účelem řádného poskytování
sociálních služeb a se zakládáním těchto údajů a informací o průběhu služby do osobní
dokumentace uživatele služby, která je uložena bez přístupu neoprávněných osob u
sociálního pracovníka.
2. Uživatel souhlasí s tím, že případné obrazové záznamy uživatele mohou sloužit při
propagaci společnosti (např. výroční zprávy, propagační materiály, webové stránky,
apod.). Poskytovatel se zavazuje k citlivému zacházení s těmito záznamy.
3. Uživatel nebo jeho zákonný zástupce má právo nahlížet do dokumentace, která je o
něm vedena. Toto právo může být omezeno jen za podmínek stanovených obecně
závaznými právními předpisy.
IX.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí, dále úmrtím uživatele nebo zánikem
poskytovatele.
2. Uživatel může ukončit užívání sjednané sociální služby, a to i bez udání důvodu, na
vlastní žádost kdykoliv, je však povinen nejméně týden před skončením užívání služeb
toto oznámit poskytovateli.
3. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:
a) poskytovatel, pokud došlo ke změně poměrů uživatele – zejména zdravotního
stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které
v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje,
b) poskytovatel, pokud je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za
poskytovanou sociální službu nejméně jeden měsíčně, to znamená, že
neuhradil sjednanou úhradu za příslušný měsíc do posledního dne kalendářního
měsíce po něm následujícího,
c) poskytovatel, v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů
poskytovatele uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na
porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení může
přistoupit k výpovědi ze sociální služby rozvázáním této smlouvy.
Opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, když byl
uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech
měsíců předcházejících tomuto porušení vč. výstrahy před možností ukončení
smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele,
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d) poskytovatel, pokud se v průběhu poskytování sociální služby zjistí, že
uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za
následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu
nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele,
e) poskytovatel, pokud uživatel odmítne podepsat dodatek ke smlouvě upravující
výši úhrady za poskytnuté sociální služby navýšené o poměrnou část
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen stanovené a vyhlášené Českým statistickým úřadem a o
odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména personálních.
4. Výpovědní lhůta shodná pro poskytovatele i uživatele byla smluvními stranami
sjednaná na 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Na počítání a
průběh výpovědní lhůty se použijí obecná pravidla o počítání času dle Občanského
zákoníku.
5. V případě ukončení poskytování sociální služby z důvodu uvedených v odst. 1 a 2
tohoto článku je uživatel povinen vyrovnat závazky vůči poskytovateli nejpozději
v den ukončení smlouvy. Uživatel nejpozději v den ukončení smlouvy opustí zařízení
poskytovatele, zejména si odnese veškeré osobní věci.

1.
2.
3.

4.

5.

X.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od smlouvy je oprávněn poskytovatel i uživatel v průběhu adaptační doby
sjednané v čl. VI. této smlouvy, a to i bez udání důvodu.
Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemně a doručí je druhé smluvní
straně.
V případě odstoupení od smlouvy jsou poskytovatel a uživatel povinni nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy vyrovnat veškeré
vzájemné závazky. Uživatel nejpozději v poslední den této lhůty opustí zařízení
poskytovatele, zejména si odnese veškeré osobní věci.
Poskytovatel nejpozději v poslední den této lhůty předá uživateli písemné vyúčtování
za poskytované služby a předá mu všechny jeho doklady, které uživatel předal
poskytovateli za účelem sjednání této smlouvy.
Na počítání lhůty stanovené v odst. 3 tohoto článku se použijí obecná pravidla o
počítání času dle Občanského zákoníku.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou
číslovaných dodatků.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každé má povahu originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dubu, dne

V Dubu, dne

Poskytovatel služeb

Uživatel služeb / Zákonný zástupce
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