Smlouva o poskytování sociální služby
číslo smlouvy ……………. ze dne …………….
Registrovaná služba: Sociálně terapeutické dílny
1) Klient/ka sociální služby: …………………………………, nar.: …………………………
trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………
zástupce: ……………………………………………………………………………………
doručovací adresa: ………………………………………………………………………….
v textu této smlouvy dále jen „klient“
a
2) Poskytovatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
se sídlem Libníč 17, 373 71 Libníč , IČ: 006 66 271
zastoupen ředitelkou: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou
v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“
uzavírají
Smlouvu o poskytování sociální služby v Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie,
dále jen „Smlouva“ dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Čl. 1
Předmět smlouvy, druh a rozsah poskytování sociální služby
1) Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby Sociálně terapeiutické dílny
dle § 67 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
2) Tato Smlouva upravuje vztahy mezi klientem a poskytovatelem sociální služby a stanovuje
práva a povinnosti oběma smluvním stranám.
Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sjednanou sociální službu na základě jeho
písemné žádosti v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v platném znění a vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se
provádí zákon o sociálních službách.

1

Čl. 2
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována na adrese: Libníč 17, 373 71
Libníč, případně na jiném místě, pokud je to nezbytně nutné a po vzájemné dohodě mezi
klientem a poskytovatelem, např. aktivizační činnosti, prodejní výstavy.
2) Služba je poskytována ambulantně, klient za službou dochází nebo je do služby doprovázen.
3) Doba poskytování sociální služby je: od pondělí do pátku 8:00 - 15:00 hod, s výjimkou
státních svátků.
Čl. 3
Rozsah poskytování sociální služby
1) Základní činnosti při poskytování sociální služby Sociálně terapeutické dílny dle § 32,
odst. 1), vyhl. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby,
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování:
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a
dovedností,
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím.
Čl. 4
Výše úhrady za sociální službu a způsob její platby
1) Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytované bez úhrady. Výjimku tvoří základní
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činnost poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytované podle § 67, odst.
2), písm. b), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Klient má právo stravu neodebírat. V tomto případě však poskytovatel nemá povinnost
zajišťovat stravu náhradní. Cena za stravu se řídí dle platného Sazebníku za stravu, který je
přístupný na webových stránkách organizace nebo v prostorách poskytování služby. Klient
je oprávněn se rozhodnout, zda stravu odebere nebo ne, musí tak však učinit nejpozději do
9:00 hodin předchozího pracovního dne.
2) Pokud se klient s poskytovatelem dohodl a je do sociálně terapeutické dílny dopravován, je
tato služba evidována a účtována jako vyžadovaná fakultativní činnost. Úhrada za
fakultativní činnosti se řídí dle platného Sazebníku fakultativních činností. Aktuální je
vyvěšen také na webových stránkách organizace a v prostorách poskytování služby.
3) Klient se s poskytovatelem dohodl a zavázal se, že bude platit úhradu za stravu, případně
za využití fakultativních činností tímto způsobem:
 □ převodem na účet poskytovatele č. 1000000881/5500 vedený u Raiffeisenbank,
a.s. (variabilní symbol <<VS/SS klienta>>),
 □ jiný způsob ……………………………………………………….
4) Klient je povinnen platit úhrady za dohodnuté služby/fakultativní činnosti nejpozději do
10. kalendářního dne následujícího po měsíci, v němž byla služba/fakultativní činnost
využívána. Pokud tato povinnost není splněna, je klient neprodleně písemně informován
s výzvou k zaplacení. V případě, že má klient ustanoveného opatrovníka, je o nesplnění
povinnosti platit úhradu informován opatrovnický soud. Pokud tato povinnost není po
písemné výzvě splněna platí ustanovení této smlouvy v čl. 8.
Čl. 5
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
1) Klient byl seznámen s vnitřními pravidly a s provozním řádem sociálně terapeutických
dílen. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. Provozní řád a vnitřní
pravidla jsou veřejně dostupná v aktuálním znění ve společných prostorách, kde je
ambulantní služba poskytována.
2) V případě změny výše uvedených dokumentů je poskytovatel povinen s těmito změnami
klienta seznámit.
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Čl. 6
Individuální plánování průběhu služby
1) Poskytovatel se zavazuje plánovat průběh poskytování sociální služby a zpracovávat
individuální plán klienta. Individuální plán vyplývá z osobních cílů, potřeb a schopností
klienta a je vyhotoven nejpozději do 1 měsíce od začátku poskytování sociální služby.
Individuální plán je průběžně vyhodnocován a upravován, dle potřeb a schopností klienta.
2) Obě strany se dohodly, že osobní cíl a rozsah poskytovaných služeb nebude součástí textu
této smlouvy, nýbrž bude součástí plánu průběhu služby klienta, který je vytvářen v průběhu
adaptačního procesu klienta, tedy v době, kdy jsou osobní cíle a individuálně určené potřeby
zřetelnější.
Čl. 7
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpověď musí být podána
písemně poskytovateli sociální služby.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
-

klient nevyužívá sjednané sociální služby déle než 2 měsíce a není již účelné a
potřebné poskytovat tuto sociální službu vzhledem k možnostem a schopnostem
klienta,

-

klient podstatně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za podstatné
porušení smlouvy se považuje zejména:
•

prodlení s úhradou za sjednané služby/fakultativní činnosti, přičemž
prodlení je delší než 30 dní,

•

opakované porušování povinností vyplývajících ze smlouvy a vnitřních
pravidel organizace i přes písemné napomenutí.

3) Výpovědní lhůta pro výpověď ze strany poskytovatele i klienta je totožná a činí jeden
kalendářní měsíc počínaje prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bylo
písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.
4) Ukončením smlouvy není klient zbaven povinnosti vyrovnat veškeré závazky z této
smlouvy vzniklé, zejména dluhy na úhradě za poskytovanou stravu nebo fakultativní
činnosti.

4

Čl.8
Společná a závěrečná ustanovení
1) Smlouva o poskytování sociální služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami, pokud není stanoveno jinak. Smlouva je uzavřena smluvními
stranami na dobu neurčitou/určitou od …………… do …………… Sjednané služby jsou
poskytovány ode dne účinnosti smlouvy.
2) Smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran.
Smlouva může být doplňována dodatkem nebo zrušena pouze písemně, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.
3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smluvní strany
se zavazují smlouvu za výše uvedených podmínek dodržovat.
5) Vztahy neupravené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a touto
smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
6) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.
V Libníči, dne ……………………

……………………………............

………………………………….
ředitelka

klient/zástupce
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