Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen „Smlouva“)
dle ustanovení §48 a §91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění
uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1) Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v BrněChrlicích
Zastoupené ředitelem Ing. Milošem Palečkem
Se sídlem: Chrlické náměstí 2, 643 00 Brno
IČ : 13693131
Číslo účtu: 197232621/0710
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
a
2) Pan/í
Narozen/a dne
Bytem
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“

I.
Předmět Smlouvy
Poskytování sociální služby
Druh sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
dle §48 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.
Forma sociální služby: Pobytová služba

II.
Účel Smlouvy
Tuto Smlouvu uzavírá Poskytovatel s Uživatelem za účelem poskytování sociální služby
specifikované v čl. III Smlouvy s cílem zajistit Uživateli pravidelnou pomoc a podporu,
kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování
lidských potřeb, jejich rozvíjení a podpoře.
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III.
Rozsah poskytování sociální služby
Nabízíme tyto základní činnosti při poskytování služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 pomoc při použití WC
 pomoc při úkonech osobní hygieny
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
 pomoc při přípravě stravy
d) poskytnutí ubytování
 ubytování v jednolůžkovém, dvoulůžkovém …………………pokoji
 úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovázení na zájmové a volnočasové aktivity a jiné navazující sociální služby
a doprovázení zpět
 pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 základní sociální poradenství
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
 uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní (nepovinné) další činnosti.
 v rámci individuálního plánování je u uživatele plánován průběh poskytování
sociální služby a to dle individuálních potřeb, schopností a přání.
Při poskytování služby může uživatel využívat společné prostory: Kuchyňku, WC a
koupelnu, společnou jídelnu, kapli, aktivizační místnost, společné chodby, výtahy,
zahradu a venkovní posezení.
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Rozsah poskytování základních a fakultativních činností bude specifikován
v Individuálním plánu péče Uživatele (dále jen IPP).
Průběh služby je dále realizován prostřednictvím Individuálního plánu Uživatele (dále jen
IP). IP slouží k naplňování přání, potřeb a cílů Uživatele. IP vytváří Uživatel za podpory
klíčového pracovníka.
V rámci aktuální nabídky sociální rehabilitace je Uživatel automaticky zařazen do
výchovně vzdělávacích činností. Při realizaci výuky je respektována zásada individuálního
přístupu a je brán ohled na aktuální zdravotní a psychický stav Uživatele.

Fakultativní činnosti při poskytování služby:
a) Doprava
b) Nákupy
c) Revize elektrických spotřebičů
d) Klimatizace

IV.
Místo a čas poskytování služby
1. Služba dohodnuta v čl. III. Smlouvy, se poskytuje v zařízení Poskytovatele na
adrese: Brno, Chrlické náměstí 2, kde je provozována pobytová služba Domov
pro osoby se zdravotním postižením.
2. Služba dohodnuta v čl. III. této Smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou,
24 hodin denně, po dobu platnosti Smlouvy.
3. Fakultativní činnosti dohodnuté v čl. III. této Smlouvy jsou poskytovány podle
vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování fakultativních činností.
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V.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
1. Poskytovatel stanovuje pro poskytování sociálních služeb vnitřní pravidla, která
jsou obsažena v Domácím řádu a dále pak ve vnitřních předpisech Poskytovatele
(zejména ve Směrnici č. 77, 78 a 79). Uživatel prohlašuje, že byl seznámen
s výše uvedenými platnými vnitřními pravidly Poskytovatele služby. Uživatel
prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v podobě, pomocí níž se s těmito
seznámil a že jim plně porozuměl. Způsob seznámení je uveden v IP Uživatele.
2. Uživatel se zavazuje pravidla dle bodu 1. čl. V dodržovat.
3. V případě změny Poskytovatelem stanovených pravidel pro poskytování sociální
služby, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost Uživateli oznámit před nabytím
účinnosti takové změny.
4. V případě, že Uživatel poruší své povinnosti stanovené vnitřními pravidly, se
kterými byl seznámen, povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo povinnosti
stanovené platnými předpisy, zavazuje se Uživatel uhradit Poskytovateli škodu
vzniklou v důsledku tohoto porušení.
Práva a povinnosti
Uživatel má tato práva:
1.
Žádat individuální přístup ze strany Poskytovatele
2.
Uplatňovat svou vlastní vůli, požadovat respektování soukromí, partnerský přístup
a úctu
3.
Podat stížnost, podněty a připomínky
4.
Měnit individuální plán v průběhu služby
5.
Požádat o změnu klíčového pracovníka
Uživatel má tyto povinnosti:
1. Dodržovat Domácí řád
2. Dodržovat hygienické a protipožární předpisy
3. Uhradit platbu za pobyt, stravování a péči za celou dobu pobytu
4. Uhradit případné poškození zařízení Pobytové služby
5. Dodržovat základní pravidla kolektivního soužití (Etický kodex Uživatele)
Poskytovatel má tato práva:
1. Vyžadovat úhradu za celou délku pobytu od Uživatele
2. V případě hrubého porušení Domácího řádu a Smlouvy o poskytování sociálních
služeb je poskytovatel oprávněn Smlouvu ukončit (viz. Domácí řád a Smlouva o
poskytování sociálních služeb čl. IX. odst. 2)
Poskytovatel má tyto povinnosti:
1. Poskytovat službu v souladu s uzavřenou Smlouvou
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2.
3.

Poskytovat službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a se zákonem
o sociálních službách
Dodržovat principy etiky práce s Uživatelem podle Kodexu Poskytovatele

VI.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění prováděcích
právních předpisů. Úhrada za péči se stanoví v částce Uživateli přiznaného příspěvku
na péči. Uživateli se stanoví měsíční úhrada za péči ve výši prvního stupně příspěvku
na péči. Uživatel je dále povinen zaplatit úhradu za každý den ubytování ve výši
…………,-Kč/den a úhradu za stravu v částce 155,-Kč/den.
2. Uživatel se zavazuje platit úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb. Úhrada
bude prováděna zálohově do 25. dne daného měsíce způsobem stanoveným vnitřním
předpisem Poskytovatele pro výpočet záloh v hotovosti do pokladny
Poskytovatele / bankovním převodem na účet Poskytovatele, číslo účtu:
197232621/0710. Záloha je stanovena ve výši předpokládaného pobytu Uživatele
po celou dobu kalendářního měsíce v zařízení Poskytovatele. Poskytovatel do 15. dne
v následujícím měsíci předá Uživateli vyúčtování. Vyúčtování je vyhotoveno písemně a
předáno Uživateli každý měsíc. Součástí vyúčtování jsou fakultativní služby i případná
úhrada za léky.
3. Uživatel doložil/nedoložil výši přiznaného důchodu …..,-Kč měsíčně a žádá/nežádá
o snížení úhrady za ubytování a stravu s ohledem na 15% zůstatek z měsíčního
příjmu.
4. Uživatel prohlašuje, že má/nemá jiný pravidelný příjem ve výši……….,-Kč, z důchodu
mu jsou/nejsou prováděny srážky.
5. Souhlasí/nesouhlasí s tím, aby mu byl založen osobní list, který je veden v rámci
běžného účtu cizích prostředků u ČNB Brno.
6. Za řádně odhlášený pobyt mimo zařízení náleží Uživateli částka za poměrnou část
přiznaného příspěvku na péči. Další způsob výpočtu a pravidla pro vyplácení jsou
uvedeny ve směrnici č. 78 Poskytovatele.
7. Uživateli po zaplacení za ubytování a stravování musí zbýt částka ve výši alespoň
15% jeho celkového příjmu. Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a
stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního
příjmu, Poskytovatel částku úhrady přiměřeně sníží. V takovém případě je Uživatel
povinen doložit Poskytovateli výši příjmu ve smyslu ust. § 7 zák. č.110/2006 Sb.
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O životním a existenčním minimu při nástupu do zařízení a dále při každé změně
příjmu nejpozději do osmi pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce,
kdy byla placena úhrada.
VII.
Osobní cíl stanovený Uživatelem

Doplní se dle konkrétního Uživatele.
Poskytovatel se zavazuje Uživatele podpořit při realizaci jeho osobních cílů, kterých
chce dosáhnout při využívání poskytované sociální služby.

VIII.
Doba platnosti Smlouvy
1.

Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1.

Smlouva zaniká ze strany Uživatele výpovědí a to kdykoliv, bez udání důvodu
s okamžitou účinností po doručení Poskytovateli. Výpověď musí mít písemnou
formu.

2.

Ze strany Poskytovatele:
Smlouva zaniká výpovědí z těchto důvodů:
 pokud došlo ke změně poměru Uživatele zejména takové změně zdravotního
stavu, u níž Poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které
v důsledku této změny Uživatel potřebuje a požaduje,
 v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů Poskytovatele
Uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování
pravidel včetně uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď).
Opakovaným porušením vnitřních předpisů Poskytovatele se rozumí pokud byl
Uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně opakovaně upozorněn
v průběhu 3 měsíců.

3.

Výpovědní lhůta Poskytovatele je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po dni doručení písemné výpovědi Uživateli.
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X.
Závěrečná ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení. Nevidomý Uživatel obdrží na vyžádání Smlouvu
vyhotovenou v Braillově písmu.

2.

Způsob seznámení s vnitřními předpisy Poskytovatele uvedenými v této Smlouvě
je uveden v IP Uživatele. Podpisem Smlouvy potvrzuje Uživatel seznámení s
vnitřními předpisy, na něž je ve Smlouvě odkazováno.

3.

Uživatel se zavazuje neodkladně nahlásit jakékoliv změny týkající se osobních
údajů. Prohlašuje, že kontaktní osoba, která má být informována o závažných
skutečnostech týkajících se Uživatele, je aktuální.

4.

Změny dohodnutých podmínek této Smlouvy se uskuteční písemně formou
dodatku k této Smlouvě, dodatek je očíslovaný.

5.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a
že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Prohlašují, že
se s obsahem Smlouvy seznámily, obsahu rozumí a s tímto úplně bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Brně dne

……………………………..
Poskytovatel

Na výslovnou žádost Uživatele Smlouvu přečetl

…………………………
Uživatel

…………………………………………..
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