SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
………………….., narozen …………………, bydliště ……………………………….
zastoupený …………………………….., narozenou ……………………., bydliště dtto
v textu této smlouvy dále jen klient
a
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z.ú.
Alžírská 647/1, Praha 6
IČO: 44849656
v textu této smlouvy dále jen poskytovatel
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, uzavřeli níže uvedeného dne,
měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytování odlehčovacích služeb
podle § 44 citovaného zákona
v textu této smlouvy dále jen smlouva:
I.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi odlehčovací služby
a) ubytování
b) úkony péče
c) stravování.
II.
Ubytování
1) Klientovi se poskytuje ubytování v prostorách prvního oddělení denního stacionáře
Střediska DAR.
2) Klient má k dispozici denní místnosti k volnočasovým aktivitám, místnost na spaní,
jídelnu, koupelnu, šatnu a WC.
3) Klient může užívat přilehlou zahradu.
4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu,
úklid.
5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a zajistit nerušený výkon práv klienta spojený
s užíváním těchto prostor.
III
Stravování
1) Poskytovatel poskytuje klientovi stravu v rozsahu, v jakém o ni požádá – (snídaně,
dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře).
2) V případě potřeby poskytovatel zajistí stravu podle individuálního dietního režimu.

IV.
Péče
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientovi, který je příjemcem
příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
2) Péče dle bodu IV/1 je poskytována v rozsahu úkonů péče dle potřeb klienta. Bližší
vymezení je stanoveno v Dohodě o individuálním plánu poskytování služeb, která je
přílohou každé poskytnuté odlehčovací služby.
V
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v denním stacionáři Střediska DAR
v Alžírské ulici č.p. 647, Praha 6.
2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje jeden víkend v měsíci s výjimkou
letních prázdnin během měsíců července a srpna. Provoz vždy v pátek od 16 hodin do
neděle do 18.00 hodin dle individuálního plánu klienta po dobu platnosti smlouvy.
V měsíci červnu se poskytuje formou týdenního pobytu v přírodě dle individuálního
plánu klienta.
VI
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Klient je povinen zaplatit úhradu za stravu v částce Kč 180,- za víkendový pobyt
a za sjednané úkony péče ve výši Kč 520,- / víkend.
Úhrada je splatná nejpozději den před začátkem poskytování odlehčovací služby.
2) Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za stravu a za péči,
k 1. listopadu každého roku.
Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 v platném
znění.
VII
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb
Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím a Provozním řádem odlehčovacích služeb a
s Postupem pro podávání stížností. Klient prohlašuje, že výše jmenovaná vnitřní pravidla mu
byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl.
Klient se zavazuje tato pravidla dodržovat.

VIII
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro
výpověď klientem je 30 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze z těchto důvodů:
pokud klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména pokud klient neplatí úhradu
za poskytované služby.
IX
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu určitou, do 31. prosince roku 2015.
X
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení
2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně
3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze, dne…………………….

…………………………………
Podpis klienta / rodiče

………………………………….
podpis poskytovatele
Koordinátorka odlehčovacích služeb Sdružení „DAR“

