Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Smlouva o poskytování Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Smlouva č. ___________
Smluvní strany:
1.
Pan (paní): ………………………………………………..
Datum narození : ………………………..., zákonný zástupce
(v textu smlouvy dále jen „uživatel – uživatelka”)

Pan (paní) : ….......................................................................
Datum narození : ….................................., zákonný zástupce
(v textu smlouvy dále jen „uživatel – uživatelka”)

dětí (dítěte):
….............................................................................., nar.…....................................................
….............................................................................., nar.…....................................................
….............................................................................., nar.…....................................................
….............................................................................., nar.…....................................................
….............................................................................., nar.…....................................................
Bydlištěm: ...............................................................................................................................
a
2.
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tyršova 107, Příbram I
261 01
telefonní číslo: 318 402 291
(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se zákon o sociálních službách provádí
a občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto
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smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „smlouva“)
I.
Předmět a rozsah poskytování sociální služby
1. Předmětem smlouvy je poskytování sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi.
2. Rozsah služeb, které je poskytovatel schopen v případě zájmu uživatele poskytovat, je popsán
v letáku služby.
3. Rozsah poskytovaných sociálních služeb sjednává poskytovatel s uživatelem na základě
individuálních potřeb a cílů uživatele a dle možností poskytovatele.
4. Rozsah úkonů sjednaných touto smlouvou lze měnit písemným číslovaným dodatkem na základě
změn vyjednaných v individuálním plánu uživatele.
II.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí rodiny, v kancelářích organizace, případně dle
individuálního dojednání i jinde.
2. Služby jsou poskytovány v pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:00, úterý od 8:00 do 15:00, Středa 8:00
do 17:00 a v pátek od 8:00 do 14:30
III.
Úhrada za sociální službu
Služba je uživateli poskytována bezplatně.
IV.
Cíl poskytované služby
Cíl služby stanovuje uživatel a ten má právo svůj cíl změnit nebo doplnit. Služba je poskytována ve
vztahu k tomuto cíli dle možností a kapacity služby. Cíl je zaznamenán v individuálním plánu uživatele.
Předběžný cíl uživatele:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
V.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociální
služby
1. Uživatel byl dále seznámen se svými právy při poskytování služby. Poskytovatel se zavazuje tato
práva uživatele naplňovat při poskytování sociální služby i po jejím ukončení. Uživatel potvrzuje, že
obdržel informace pro zájemce o službu a základní údaje o poskytované sociální službě.
VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit, a to:
a) Ze strany uživatele:
- bez udání důvodu,
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b) Ze strany poskytovatele:
- jestliže pominuly důvody pro poskytování sociální služby,
- v případě, že uživatel opakovaně nedodržuje dojednaný čas schůzek a v případě, že se ze setkání
řádně neomluvil,
- jestliže uživatel opakovaně neinformuje pracovníka předem v případě, že se vyskytuje/vyskytlo
v rodině infekční onemocnění, případně akutní onemocnění (např. chřipky, angína, pásový opar
apod.),
- v případě, že uživatel prokazatelně službu nevyužívá déle než 3 měsíců,
- pokud uživatel přestal splňovat kritéria pro poskytování sociální služby, kterými jsou: rodina
s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadu nepříznivé
sociální situace; dále rodina, která má zájem zkvalitnit svůj život a aktivně se podílet na realizaci
jednotlivých kroků k tomuto cíli.
2. Ukončení smlouvy je účinné po uplynutí lhůty 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.
VII.
Doba platnosti a časové vymezení smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran na dobu 6 měsíců, poté je možno smlouvu
prodloužit.
3. Smlouva zaniká okamžikem odstoupení jedné ze smluvních stran. Dohodou lze smluvní vztah
ukončit kdykoliv.
VIII.
Závěrečná ujednání
1. Uživatel potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2001
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně
svým podpisem vyslovuje souhlas s tímto zpracováním. (viz. Příloha č. 1 Souhlas se zpracováním
osobních údajů).
2. Uživatel souhlasí s nahlížením oprávněných osob do jeho dokumentace v případě externích kontrol.
Oprávněnými osobami se rozumí osoby oprávněné podle zákona k výkonu kontroly.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tuto smlouvu lze doplnit či měnit pouze písemným dodatkem.
6. Smluvní účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli po vzájemném projednání, že vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli, a že ji neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Dále
prohlašují, že smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Příbrami dne: ...........................

…............................................
podpis uživatele

…............................................
podpis poskytovatele
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