SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB, Podhůrecká 815/III., Klatovy
Níže uvedeného dne, měsíce a roku
(1) Uživatel služby:

uzavřeli

, nar.

bytem
(v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“)
zastoupen (a):

Městem Klatovy, na základě rozhodnutí Okresního soudu v

Klatovech

a
(2) Poskytovatel služby: Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková
organizace,
Balbínova 59, 339 01 Klatovy 1, IČ: 492 07 261
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl Pr, vložka 891
Oprávněn k poskytování sociální služby, identifikátor: 961 59 55
Zastoupen ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou
(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v centru denních služeb
(CDS)
podle § 45 a § 91 cit. zákona
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
I. Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli v centru denních služeb
základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při osobní hygieně,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby,
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně využívání běžných dostupných služeb a
informačních zdrojů,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
2) Kromě činností uvedených v odstavci 1) tohoto článku se Poskytovatel zavazuje a
je povinen poskytnout Uživateli následující fakultativní činnosti:
a) doprava klienta vozidlem poskytovatele do CDS a z CDS do místa bydliště (platí
pouze pro Klatovy a spádové obce).

II. Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služby sjednané v článku I. odst. 1) Smlouvy se poskytují v pracovní dny od 7:00
hodin do 15:30 po dobu platnosti Smlouvy. Místem poskytování služby je Podhůrecká
815/III., Klatovy.

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování služeb v CDS podle vnitřních
pravidel Poskytovatele.

2) Činnosti sjednané v článku I. odst. 2) Smlouvy jako fakultativní se poskytují za
úhradu nákladů těchto služeb podle vnitřních pravidel Poskytovatele.
3) Poskytovatel je povinen předložit vyúčtování úhrady podle článku III. odst. 1) za
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. pracovního dne v kalendářním měsíci, který
následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.
4) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu hotově/inkasem/převodem na
účet k 15. dni v měsíci, ve kterém bylo uživateli předloženo vyúčtování.
5) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši úhrady za poskytované služby a to
v případě navýšení cen přímých a nepřímých provozních výdajů spojených
s poskytováním služeb. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č.
505/2006 Sb., v platném znění.

IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociální služby
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatel pro poskytování
sociální služby v CDS. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána
v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se
zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
danou Uživatelem činí 2 dny.
2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí
sociální služby v termínu uvedeném ve Smlouvě,
b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby
v CDS.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci
2) tohoto článku činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž
byla tato výpověď doručena.

VI. Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána na dobu neurčitou. Uživatel nemůže
práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
VII.
1) Sociální služby jsou poskytovány podle individuálního plánování. Sjednáním
Smlouvy sleduje Uživatel plnění svého osobního cíle, který je formulován v jeho
individuálním plánu.
2) Uživatel souhlasí s tím, aby MěÚSS Klatovy, p.o., shromažďoval a zpracovával jeho
osobní údaje ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a v dokumentaci vedené pro
účely poskytování sociální služby.
3) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
4) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Klatovech dne

………………………….
(podpis Uživatele)

……………………………
(podpis Poskytovatele)

