Smlouva o poskytování sociální služby v centru denních služeb
č.: SPIS

1) Pan (paní):
KLIENT
datum narození:
bydliště:
ULICE, ČÍSLO, OBEC, PSČ
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
2) Centrum pečovatelské služby Frýdek – Místek, příspěvková
organizace, Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: ředitelkou Bc. Eliškou Adamovou
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
uzavřeli
v souladu s § 45 zákona čís. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Smlouvu o poskytování sociální služby v Centru denních služeb
Domovinka
v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“
I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1)Podle § 45 zákona o sociálních službách má Uživatel právo při
poskytování sociální služby požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon
z těchto základních činností:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
g) základní sociální poradenství
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Poskytovatel je povinen na základě tohoto smluvního ujednání
poskytovat Uživateli následující služby:
Sociální úkony
ÚKON/|ČETNOST/CENA

2) Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel
zavazuje a je povinen poskytnout Uživateli na jeho požádání nad
rámec základních činností následující fakultativní činnosti v rozsahu:
Fakultativní služby
ÚKON/|ČETNOST/CENA

Cena obědů je stanovena v platné Výši úhrad Poskytovatele, která je
přílohou Smlouvy.

II.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v Centru denních
služeb Domovinka, ul. J. Lady 1791, Frýdek – Místek.
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v době od 7.00 hod.
do 15.30 hod., a to každý pracovní den po dobu platnosti Smlouvy. V
případě, že pro některý sjednaný den Uživatel poskytnutí služby
nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli
nejpozději do 6.30 hod. dne, kdy má být služba poskytována. Pokud
Uživatel v termínu službu neodhlásí, je ji povinen uhradit, jako by
byla provedena. V případě neodhlášení oběda bude Uživateli účtována
částka za oběd i dovoz oběda, tak jako by byla služba skutečně
poskytnuta.
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III.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu
dle výše úhrad Poskytovatele.
(2) Činnosti sjednané v čl. I. odst. 2 Smlouvy jako fakultativní se
poskytují za úhradu dle výše úhrad Poskytovatele.
Výše úhrad je uvedena v příloze této Smlouvy.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady
podle odstavců 1 a 2 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž se služba uskutečnila.
(4) Uživatel se zavazuje platit úhradu za službu jednou za kalendářní
měsíc, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, ve kterém mu
bylo vyúčtování úhrady předloženo.
(5) Uživatel se zavazuje uhradit obědy nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce.
(6) Přeplatky na úhradách za obědy budou uživateli vraceny
v následujícím měsíci.
(7) Uživatel se zavazuje platit úhradu v hotovosti na základě vydané
stvrzenky nebo převodem na účet Poskytovatele – číslo účtu 273591950297/0100, organizace Centrum pečovatelské služby FrýdekMístek, p. o., Zámecká 1266. Do zprávy pro příjemce uvede jméno,
účel platby a období, za které je platba uskutečněna. Variabilní
symbol mu je sdělený při uzavření smlouvy.
(8) Uživatel se zavazuje při poškození nebo ztrátě jídlonosiče škodu
Poskytovateli uhradit.
IV.
Ujednání o osobním cíli a procesu individuálního plánování, o
dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociální služby
Uživatel souhlasí, že se na základě stanovení svého osobního cíle bude
podílet na individuálním plánování.
Uživatel byl seznámen s vnitřními pravidly Centra denních služeb
Domovinka, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy a
Revize: 23.5.2018
Účinnost od 25.5.2018
Schválil:

prohlašuje, že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen
tato pravidla dodržovat. Vnitřní pravidla jsou přílohou této Smlouvy.
V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní
lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 10 pracovních dní a počíná
běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď
Poskytovateli doručena.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající
ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se zejména považuje
nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší
než 1 měsíc od obdržení vyúčtování,
b) porušování vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování
sociální služby,
c) jestliže se Uživatel chová k pracovníkovi sociálních služeb nebo
ostatním uživatelům způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke
snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,
d) pokud Uživatel nevyužívá služeb Poskytovatele po dobu 6 měsíců.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů
uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 10 pracovních dní a počíná
běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď
Uživateli 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 od okamžiku jejího
podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel
nemůže práva z této Smlouvy postoupit na někoho jiného.
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VII.
Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
(1)Vnitřní pravidla Poskytovatele
(2)Výše úhrad Poskytovatele
VIII.
Závěrečná ustanovení
(1) Uživatel je povinen písemně oznámit Poskytovateli přiznání nebo
změnu stupně závislosti na pomoci jiné osoby stanoveného pro
příspěvek při péči, a to do 15 dnů ode dne, kdy o přiznání nebo změně
obdržel rozhodnutí orgánu příslušného ve věci rozhodovat.
(2)Smlouva je vyhotovená ve dvou exemplářích s platností originálu.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
(3) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
(5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu
rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne……………………

…………………………
(podpis Uživatele)
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............……………………
(podpis Poskytovatele)

