SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sdílení o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77

č.
/
Odlehčovací služba
Smlouva uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 51 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními
stranami:
Klient:
Jméno a přříjmení:
Datum narození:
Trvalé bydlištěě:
dále jen „klient“
Poskytovatel:
Zastoupen:
Sídlo organizace:
IČ:
č. účtu:

Sdílení o.p.s.
Bc.Michaela ČČeřřovská
Masarykova 330, 588 56 Telčč,
226 733 77
3100008951/7940

dále jen „poskytovatel“

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel poskytuje terénní formu odlehččovací služby a v souladu s touto skuteččností uzavírá
poskytovatel s osobou smlouvu o dále specifikované sociální služběě.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Přředměětem této smlouvy je poskytování sociální služby druhu odlehččovací služba ve smyslu
ustanovení § 44 a souvisejících ustanovení zákona o sociálních službách poskytovatelem
uživateli dle ustanovení této smlouvy, v souladu se zákonem o sociálních službách a jeho
prováděěcími právními přředpisy.
2. Sociální služba uvedená v odstavci 1. tohoto ččlánku bude klientovi poskytovatelem poskytována
v místěě bydlištěě uživatele nebo v místěě podle volby uživatele v přřípaděě zajišťťování doprovodu.
3. Rozlišení odlehččovací služby:
- odlehččovací služba

Článek III.
Účel smlouvy
1. Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s klientem za úččelem poskytování sociální služby
specifikované v ččl. IV. a V. s cílem zajistit klientovi pravidelnou pomoc a podporu, kterou
potřřebuje vzhledem ke své snížené soběěstaččnosti směěřřující zejména k zachování, rozvíjení čči
podpořře jeho schopností.
Článek IV.
Cíl klienta, kterému bude poskytována sociální služba
Cíl klienta v doběě zahájení poskytování odlehččovací služby:

Aktuální osobní cíl klienta, rozsah poskytovaných činností a úkonů bude dále uváděn v jeho individuálním
plánu, který bude sestavován po dohodě s klientem. Jeho změna není důvodem pro změnu tohoto článku
formou číslovaného dodatku.
Článek V.
Rozsah a úhrada za poskytování sociální služby
1. Sociální služba – odlehččovací služba zahrnuje dle ust. § 44 zákona o sociálních službách čč.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zněění, tyto základní ččinnosti:
a) pomoc přři zvládání běěžných úkonůů péčče o vlastní osobu,
b) pomoc přři osobní hygieněě nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc přři zajištěění stravy,
d) poskytnutí ubytování, v přřípaděě pobytové služby,
e) zprostřředkování kontaktu se společčenským prostřředím,
f) sociálněě terapeutické ččinnosti,
g) pomoc přři uplatňňování práv, oprávněěných zájmůů a přři obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzděělávací a aktivizačční ččinnosti

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bude klientovi zajišťťovat úkony zvolené klientem z
nabídky základních ččinností poskytovatele z přřílohy čč. I, této smlouvy, (dle § 10 vyhlášky čč.
505/2006 Sb., kterou se provádí něěkterá ustanovení zákona o sociálních službách, odst. I, písm.
a) až c), dále potom e) až h).
3. Klient můůže poskytovatele požádat také o poskytování fakultativních služeb z nabídky
poskytovatele v „Ceníku za poskytování odlehččovací služby“, podle individuálního přřání čči
potřřeby. Tento požadavek bude zapsán zaměěstnancem poskytovatelem a podepsán klientem, a
to kdykoliv v průůběěhu poskytování odlehččovací služby. Fakultativní služby budou poskytovány
v přřípaděě dostateččné personální kapacity poskytovatele.
4. Ke změěněě rozsahu poskytované sociální služby můůže dojít se souhlasem klienta uplatněěného u
sociálního pracovníka odlehččovací služby na základěě požadavku klienta. Tato změěna bude
vycházet z aktuálních potřřeb klienta, nebude důůvodem pro změěnu tohoto ččlánku a bude
zaznamenána v individuálním plánu a dále v rámci vyúččtování služby za dané ččasové období
(obvykle měěsíc).
5. Pokud bude změěna souviset s přřesahem do jiného okruhu základních ččinností, bude vyhotoven
dodatek ke Smlouvěě.

6. Výše úhrady za sociální službu je sjednána v rámci aktuálního ceníku „Ceník za poskytování
odlehččovací služby“ (dále jen ceník), který je souččástí Smlouvy o poskytování sociální služby
(přříloha čč. III).
7. Klient je s ceníkem seznámen přřed uzavřřením této smlouvy.V přřípaděě úpravy čči změěn ceníku se
poskytovatel zavazuje vččas informovat klienta. Úpravy ceníku jsou prováděěny vždy v souladu s
vyhl. čč. 505/2006 Sb., kterou se prováděějí něěkterá ustanovení zákona o sociálních službách.
8. Klient se zavazuje přřistoupit na změěnu výše úhrady v souvislosti se změěnou ceníku přři změěněě
obecněě závazných právních přředpisůů upravujících úhrady za sociální služby, a to do výše
stanovené tímto přředpisem.
Článek VI.
Splatnost a způsob úhrady za poskytováné sociální služby
1. Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytované sociální služby ve výši rovnající se souččtu ččástek
za jednotlivé úkony v úččtovaném měěsíci.
2. Poskytovatel je povinen přředložit klientovi vyúččtování úhrady podle odstavce 1. za kalendářřní
měěsíc, a to nejpozděěji do desátého dne následujícího měěsíce.
3. Klient je oprávněěn nejpozděěji do pěěti dnůů od přředání vyúččtování úhrady toto vyúččtování písemněě
poskytovateli rozporovat. Jestliže do pěěti dnůů nebudou vůůčči vyúččtování úhrady vzneseny ze
strany klienta žádné námitky, má se za to, že s vyúččtováním úhrady klient zcela souhlasí.
4. V přřípaděě, že klient bude rozporovat vyúččtování úhrady, je poskytovatel oprávněěn vyúččtovat
pouze provedené úkony nesporné.
5. Klient se zavazuje platit úhradu zpěětněě, a to jednou za kalendářřní měěsíc, nejpozděěji do desátého
dne po přředložení vyúččtování.
6. Klient se zavazuje platit úhradu:
Varianta:
a) v hotovosti pracovníkůům odlehččovací služby,
b) přřevodem na bankovní úččet poskytovatele čč. 3100008951/7940, WSPK, Palackého nám.
Daččice, var. symbol.: ,,číslo faktury“
Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sjednanou sociální službu v souladu s přříslušnými
právními přředpisy, zejména se zákonem o sociálních službách ve smyslu prováděěcích přředpisůů a
přři poskytování uplatňňovat standardy kvality sociálních služeb.
2. V přřípaděě změěny obecněě závazných právních přředpisůů v oblasti sociálních služeb, které mají
dopad na obsah této smlouvy, přředloží poskytovatel klientovi návrh na změěnu smlouvy.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změěnu výše úhrad za poskytované služby v závislosti na
změěnu legislativních norem a zvýšení růůstu indexu cen.
4. Klient prohlašuje, že byl, dle § 91 odst. 2 písmo f) zákona o sociálních službách, srozumitelněě
seznámen s Vnitřřními pravidly pro poskytování odlehččovací služby uvedenými v Přříloze čč. II.
Klient prohlašuje, že byl s těěmito vnitřřními pravidly seznámen a že jim plněě porozuměěl. Klient se
zavazuje tato pravidla dodržovat.

Článek VIII.
Doba a místo poskytování sociálních služeb
1. Služby sjednané v ččl. V se poskytují v ččasovém rozsahu:
Ponděělí

od

do

Úterý

od

do

Střředa

od

do

ČČtvrtek

od

do

Pátek

od

do

Sobota

od

do

Neděěle

od

do

2. Změěny ččasového rozsahu budou řřešeny v individuálním plánu klienta a nejsou důůvodem pro
změěnu této smlouvy dodatkem.
3. Sjednané služby se poskytují do vzdálenosti 25 km od Telčče.
4. S j e d n a n é s l u ž b y s e p o s k y t u j í v d o m á c í m p r o s t řř e d í k l i e n t a n a a d r e s e :
…………………………………...........................................................................................
V přřípaděě zprostřředkování kontaktu se společčenským prostřředím jsou poskytovány v místěě dle
individuálního požadavku klienta.
5. Změěny ččasového rozsahu budou rovněěž doloženy ve vyúččtování za provedené ččinnosti (napřř.
formou navýšení čči snížení poččtu hodin).
6. Klient s poskytovatelem se dohodli na poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou po
dobu neurččitou.
Článek IX.
Souhlas ke zjišťování, shromažďování, používání a uchovávání osobmích a vybraných citlivých údajů o
klientovi sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem čč. 101/2000
Sb., O ochraněě osobních údajůů a souvisejících přředpisůů.
2. Podpisem této smlouvy klient/zákonný zástupce uděěluje souhlas poskytovateli sociální služby ke
shromažďďování, zpracovávání a uchovávání svých (v přřípaděě opatrovníka se souhlas týká údajůů
opatrovance) osobních a citlivých údajůů, uvedených ve všech dokumentech, které nezbytněě
souvisí s uzavřřením smlouvy o poskytování sociální služby a s poskytováním zvolené sociální
služby klientovi. Souhlas je uděělen po dobu poskytování sociální služby a dále až do doby jejich
archivace a skartace.
3. Svým podpisem klient/zákonný zástupce stvrzuje, že byl informován o pravidlech pro vedení
dokumentace a ochraněě osobních a citlivých údajůů, a rovněěž prohlašuje, že byl pouččen o svých
právech v souvislosti s vedením dokumentace a s nakládáním s osobními a citlivými údaji.
Klient/zástupce mají právo kdykoliv nahlédnout do dokumentůů, které o nich organizace vede.
4. Klient/zákonný zástupce souhlasí/nesouhlasí s tím, že budou v přřípaděě opakované sociální
práce tyto údaje aktualizovány, v souladu se zákonem o ochraněě osobních údajůů, budou
používány a archivovány v sídle poskytovatele sociální služby. Tento souhlas můůže klient/
zákonný zástupce kdykoliv odvolat.
5. Klient/zákonný zástupce uděluje/neuděluje souhlas k pořřizování a zveřřejňňování fotografií,
multimediálních záznamůů (videa), na kterých je klient, pro provozní a reprezentativní úččely
poskytovatele (internetové stránky, nástěěnky organizace, prezentace v tisku, letácích sociálních
služeb, na konferencích). Souhlas/nesouhlas trvá i po ukonččení využívání sociální služby
klientem. Tento souhlas můůže klient/zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

Článek X.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou můůže zaniknout písemnou dohodou obou smluvních
stran nebo písemnou výpověědí, dále úmrtím klienta nebo zánikem poskytovatele.
2. Tuto smlouvu je oprávněěn vypověěděět:
a) klient:
i) bez udání důůvodu
b) poskytovatel:
i) pokud klient hruběě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
ii)pokud došlo ke změěněě poměěrůů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel
není oprávněěn poskytovat sociální služby, které v důůsledku této změěny uživatel potřřebuje a
požaduje pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu
nejméněě jeden měěsíc tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za přříslušný kalendářřní měěsíc do
posledního dne kalendářřního měěsíce po něěm následujícího
iii)jestliže klient i po opěětovném napomenutí hruběě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z Vnitřřních pravidel poskytovatele pro poskytování sociální služby "Odlehččovací služba", dále
jestliže se klient chová k pracovníkovi poskytovatele způůsobem, jehož záměěr, nebo důůsledek
vede ke snížení důůstojnosti fyzické osoby nebo k vytvářření nepřřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňňujícího prostřředí
iv)jestliže prostřředí v domácnosti klienta ohrožuje zdraví čči bezpeččnost pracovníkůů
poskytovatele a klient ani po opakovaném písemném upozorněění tyto závady neodstranil.
v)jestliže klient nevyužívá rozsah nasmlouvaných ččinností OS po dobu delší než je jeden
měěsíc (mimo hospitalizace ve zdravotnickém zařřízení, nebo v individuálních přřípadech po dohoděě
se sociální pracovnicí).
vi)uživatel odmítne uzavřřít dodatek ke Smlouvěě, jímž se měění výše úhrady
s ust. ččl. V, odst. 8.

souladu

3. Výpověěďď musí mít písemnou formu a musí být druhé straněě doruččena.
4. Výpověědní lhůůta poččíná běěžet prvním dnem následujícím po dni, v něěmž byla výpověěďď klientovi
doruččena, a stanovuje se následovněě:
a) Pro ččl. X., odst. 2 písm. a. bod i. této smlouvy, ččiní 30 dní.
b) Pro ččl. X., odst. 2 písm. b. pro body i., ii. a vi. této smlouvy, ččiní 30 dní;
c) Pro ččl. X., odst. 2 písm. b. pro body iii.-v. a vii. této smlouvy, ččiní tato lhůůta 3 dny.
5. Po ukonččení smluvního vztahu není dotččena povinnost klienta zaplacení oprávněěněě vystavených
vyúččtování.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběěma smluvními stranami a úččinnosti dnem
zahájení poskytování sociální služby. Den zahájení poskytování služby je stanoven na
………………………………… .
2. Změěny v této smlouvěě lze provést pouze písemnou dohodou smluvních stran formou
ččíslovaných dodatkůů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přřiččemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany po přřeččtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé,
dobrovolné a svobodněě projevené vůůle, na důůkaz ččehož přřipojují své podpisy.

V Telčči dne

.................................................
podpis klienta

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha I: Úkony ze žádosti o poskytnutí odlehčovací služby
Příloha II: Vnitřní pravidla pro poskytování odlehčovací služby
Příloha III: Ceník za poskytování odlehčovací služby

.....................................................
podpis poskytovatele

