Oáza klidu o.p.s.
Domov se zvláštním režimem

Oáza klidu o.p.s.
Školní 81
357 35 Nové Sedlo-Loučky

Smlouva o poskytnutí sociální péče v domově se zvláštním
režimem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1. pan (paní)............................................................................
datum narození........................................................................
rodné číslo……………..………….. č. OP ………………...…..
bydliště… …………………………….. ………

zastoupený(á) ……………………………………………………………………………..
(opatrovník, zástupce MÚ)

2.Oáza klidu o.p.s
Školní 81
357 35 Nové Sedlo - Loučky
v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel
IČO 27961583

v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí
služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem podle §50 cit. zákona 108/2006 Sb.

I. Rozsah poskytování sociální služby
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Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli službu v Domově se zvláštním režimem
a) Základní činnosti:
-

poskytnutí ubytování

-

poskytnutí stravy

-

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

sociálně terapeutické činnosti

-

aktivizační činnosti

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

b) Fakultativní služby
II. Ubytování
1. Uživateli se poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji, k pokoji
náleží společné sociální zařízení, které je upraveno bezbariérově.
2. Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, skříní a nočním stolkem. Po dohodě s
poskytovatelem je možné za strany osoby si zařídit pokoj drobným nábytkem (polička,
lampička atd.)
3. Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci, může Uživatel způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v domově.
-

společenskou místnost

-

jídelnu

-

zahradu a okolí domova

4. Ubytování zahrnuje také topení, studenou a teplou vodu, elektrický proud, úklid,
praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
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5. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání v řádném stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele
spojených s užíváním těchto prostor.
6. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně,
v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.
7. Pokud dojde k záměrnému poškození majetku uživatelem služby, bude poskytovatel
žádat plnou náhradu poškozené věci.
III. Stravování
1. Zařízení poskytuje uživatelům celodenní stravování.
2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel Domova se zvláštním režimem.
3. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu
uživatele.
4. V případě nepřítomnosti nebo hospitalizace uživatele se do 3 pracovních dnů strava
neodečítá z důvodu plánovaného týdenního normování u dodavatele. U hospitalizace
delší 3 dnů, klient hradí pouze ubytování bez stravy.
IV. Péče
Poskytovatel zajišťuje tyto základní služby sociální péče, které poskytuje uživatelům
v návaznosti na míru podpory vyjádřenou výší příspěvku na péči.
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Specifické potřeby uživatele při využívání sociálních služeb budou upraveny
v individuálním plánu, s jejich naplněním napomáhají uživateli klíčoví pracovníci.
V. Fakultativní činnosti
Uživateli mohou být poskytovány fakultativní činnosti.
Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů na tyto činnosti. Platba za fakultativní
činnosti je hrazena z vlastních finančních zdrojů Uživatele.
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Druh a rozsah dalších fakultativních činností jsou sjednány individuálně a jsou hrazeny
dle aktuálního ceníku.
VI. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově se zvláštním režimem
provozovaném poskytovatelem v Domově se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s,
Školní 81, Nové Sedlo – Loučky, 357 35
2. Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den počínaje
dnem zahájení poskytování služby …………… (včetně)
VII. Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 210,- Kč denně a úhradu za
stravu v částce 170,- Kč denně.
2. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách.
3. Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto
činností podle platného ceníku Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s, Školní
81, Nové Sedlo – Loučky, 357 35
4. Poskytovatel je povinen předložit uživateli služby vyúčtování úhrady podle odstavců 1
a 3 za kalendářní měsíc a to nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci, který
následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá.
5. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku a to:
a) platbou v hotovosti proti příjmovému dokladu, a to v zařízení poskytovatele
b) poštovní poukázkou
c) převodem na účet poskytovatele číslo: 221789842, kód banky: 0300, variabilní
symbol rodné číslo uživatele
6. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby do 20. dne v měsíci,
který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá.
7. Uživatel, kterému jsou poskytovány sociální služby a kterému by po úhradě nákladů
za ubytování a stravu nezůstala z jeho příjmu částka 15%, je povinen doložit
poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a
neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady.
Oznámení o změně výše příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních
dnů od této změny.
8. Přeplatky na úhradách za poskytované služby podle této smlouvy je poskytovatel
povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli předat nejpozději do konce
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kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.
Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit uživateli služby hotově v kanceláři Domova
se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s nejpozději do posledního kalendářního dne
následujícího měsíce, za nějž přeplatek vznikl.
VIII. Stížnosti a připomínky
1. Případné stížnosti a připomínky k poskytnutí sociálních služeb může uplatnit uživatel,
jeho zákonný zástupce nebo rodinní příslušníci. Stížnost může být podána ústně nebo
písemně, dle vnitřních pravidel zařízení. Schránka na stížnosti je umístěna ve vstupní
hale zařízení.
IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů a to s okamžitou platností.
2. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů:


jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy

za hrubé porušení smlouvy se považuje:
a) zamlčení výše příjmu nebo jejich změn ve smyslu č.VII. odst. 7
b) nezaplacení úhrady za fakultativní činnosti, byl-li uživatel povinen platit úhradu podle
čl. VII. odst. 3.
c) zamlčení nebo zkreslení skutečného zdravotního stavu klienta
 Jestliže uživatel opakované porušuje vnitřní pravidla zařízení a i přes
prokazatelné upozornění v porušování pravidel pokračuje.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedených v odstavci 2
tohoto článku činí 1 měsíc a počíná běžet následujícím dnem po doručení uživateli služby.
X. Společná a závěrečná ujednání
1. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní a
citlivé údaje o uživateli v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a to pouze pro vnitřní potřeby poskytovatele.
Jedná se o údaje uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích a dále informace potřebné
pro poskytování sociální péče. Uživatel souhlasí s tím, že informace budou
archivovány a vzdává se práva modifikovat shromážděné údaje. Uživatel byl poučen o
tom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
2. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy a touto smlouvou výslovně neřešené se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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3. Účastníci potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně
příloh) před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě
podrobných a pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po
jednom vyhotovení po podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Změny této smlouvy je možné činit jen prostřednictvím písemně uzavřených dodatků.
Svým podpisem žadatel (nebo jeho zákonný zástupce) dávají jasně najevo plné porozumění
této smlouvě o poskytnutí sociální služby a jejímu psanému obsahu v plném rozsahu.

Smlouva nabývá účinnosti dne:...............................
V Loučkách dne:................................

.….…................................................
podpis poskytovatel Ilona Hanzlíčková
(ředitelka o.p.s.)

..…........................................
uživatel (zákonný zástupce)

___________________________________________________________________________
POZN:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nezávazné poznámky týkající se specifických požadavků, osobních cílů a přání klienta na
poskytování sociální služby)

