Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1. Pan/paní ……………………., nar. ……………., bydliště ……………………
v textu této smlouvy dále jen jako „Klient“
a
2. Alzheimercentrum Prácheň z.ú., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 25156349, bankovní spojení – č. ú. 2111389142/2700, vedený u UniCredit bank,
v textu této smlouvy dále jen jako „Poskytovatel“
dále také uvedené strany označené jako „Smluvní strany“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon“)
a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto
Smlouvu o poskytnutí sociální služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“
(v textu této smlouvy dále jen jako „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování služby sociální péče
1. Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Alzheimercentrum Prácheň
z. ú. je poskytována na adrese 17. listopadu 2444, 397 01 Písek v nepřetržitém provozu – 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi tyto základní činnosti dle ustanovení § 48
odst. 2, písm. a) až h) zákona:
a) ubytování,
b) stravování,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(dále jen „Činnosti“)
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3. Klient má možnost čerpat vybrané fakultativní činnosti, které jsou specifikovány v příloze
č. 1 této Smlouvy.
4. Rozsah, specifikace, garance a průběh poskytování sociální služby byly s klientem
předběžně sjednány v úvodním jednání, o kterém byl pořízen záznam. Individuální nastavení
průběhu poskytování sociální služby sjednané s ohledem na osobní cíle a individuálně
vyhodnocené potřeby Klienta a podpora k jejich dosažení bude dále vyhodnocována,
přehodnocována a zaznamenávána v rámci individuálního plánování průběhu poskytování
sociální služby.
5. Poskytovatel zajišťuje Klientovi registrujícím všeobecným praktickým lékařem
indikovanou ošetřovatelskou péči. Klient bere na vědomí, že jeho právo na volbu
registrujícího všeobecného praktického či odborného lékaře tím není dotčeno.

II.
Ubytování
1.

Klientovi se poskytuje ubytování dle domácího řádu Poskytovatele (příloha č. 2 této
Smlouvy), se kterým byl Klient seznámen před podpisem této Smlouvy.

2.

Klient je ubytován na …………..………… pokoji, který je přizpůsoben jeho potřebám a
zdravotnímu stavu. Základním vybavením pokoje je lůžko, noční stolek, šatní skříň.

3.

Mimo pokoj, kde je Klient ubytován, může Klient způsobem obvyklým užívat společné
prostory uvedené v Domácím řádu.

4.

Ubytování je poskytováno včetně těchto služeb: topení, teplá a studená voda, elektrický
proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
Neposkytnutí těchto služeb po přechodnou dobu, způsobené havárií nebo vinou dodavatelů
těchto služeb není porušením této Smlouvy.

5.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu pokoje Klienta v nezbytně nutných situacích,
a to zejména s ohledem na zdravotní stav Klienta nebo jeho adaptabilitu ve vztahu
k ostatním klientům Poskytovatele.

III.
Stravování
1.

Klientovi je zajištěna pravidelná strava v rozsahu tří hlavních jídel denně.

2.

Stravování probíhá na základě a předem zveřejněného jídelního lístku, nemá-li Klient
zvláštní potřeby nebo nastaven speciální režim stravování.
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IV.
Výše úhrady a způsob jejího placení (platba za Činnosti)
1.

Úhrada, kterou Klient uhradí za ubytování, činí maximálně 210.,- Kč za den a za stravování
činí maximálně 170 ,- Kč za den.
V měsíci, který má 31 dní činí úhrada Klienta měsíčně 11.780,- Kč.
V měsíci, který má 30 dní činí úhrada Klienta měsíčně 11.400,- Kč.
V měsíci, který má 29 dní činí úhrada Klienta měsíčně 11.020,- Kč.
V měsíci, který má 28 dní činí úhrada Klienta měsíčně 10.640,- Kč.

2.

V případě, že dojde k zahájení poskytování sjednané sociální služby na základě této
Smlouvy v průběhu kalendářního měsíce, (tzn. ne od prvního dne v měsíci), nebo dojde
k ukončení Smlouvy z důvodu odchodu nebo úmrtí Klienta v průběhu kalendářního
měsíce, stanoví se úhrada za Činnosti jako poměrná část z celkové úhrady stanovené podle
počtu dnů, po které byla sociální služba Klientovi poskytována.

3.

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle § 73, odst. 4, písm. a) zákona o sociálních službách.
Příspěvek na péči v celé přiznané výši náleží Poskytovateli ode dne, kdy vznikl Klientovi
nárok na jeho výplatu a byly mu již poskytovány sociální služby Poskytovatelem.

4.

Poskytovatel poskytne Klientovi při podpisu Smlouvy potřebnou součinnost k podání
žádosti o přiznání příspěvku na péči. Klient vyrozumí poskytovatele o obdržení rozhodnutí
o přiznání příspěvku na péči. V případě zvýšení příspěvku na péči v průběhu poskytování
služby (i při zpětném zvýšení) náleží Poskytovateli úhrada za poskytovanou péči ode dne
zvýšení příspěvku na péči.

5.

Klient má možnost si zvolit podle svých potřeb fakultativní činnosti z nabídky
poskytovatele, které se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle přílohy č. 1,
která je součástí této Smlouvy.

6.

Úhrada za využívání sociální služby, tj. ubytování, stravu a zvolené fakultativní činnosti
bude klientem hrazena na základě předloženého vyúčtování – daňového dokladu (faktury)
bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy
do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Klient službu využívá.

7.

Pokud bude Klient pobývat mimo zařízení v době trvání Smlouvy a Smlouvu neukončí,
je povinen hradit úhradu za pobyt ve výši 210,- Kč denně a provozní náklady související
s přípravou stravy ve výši 30,- Kč denně, tj. celkem 240,- Kč denně.
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V.
Dodržování vnitřních předpisů
1.

Klient prohlašuje, že před přijetím do péče s ním bylo jednáno jako se zájemcem o službu
a že mu veškeré náležitosti související s využíváním sociální služby a pobytu byly
srozumitelně a dostatečně vysvětleny. Klient prohlašuje, že obdržel návrh Smlouvy
a seznámil se s domácím řádem. Klient prohlašuje, že byl seznámen s chodem zařízení,
s ubytováním a že rozsah a průběh služby s ním byl projednáván s ohledem na jeho osobní
cíl, v závislosti na jeho možnostech a přáních s ohledem na jeho zdravotní stav.

VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1.

Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou nebo písemnou výpovědí kteroukoliv
ze smluvních stran.

2.

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klienta
činí jeden (1) měsíc od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla písemná výpověď
doručena Poskytovateli.

3.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, jestliže:
a) je Klient v prodlení s úhradou platby za využívání sociální služby po dobu 30 dnů
od data splatnosti,
b) Klient i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které vyplývají z Domácího řádu
Poskytovatele, soustavně narušuje zásady dobrého soužití s ostatními uživateli sociální
služby nebo hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z platných právních předpisů
nebo Domácího řádu Poskytovatele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto
článku činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena.

VII.
Ochrana osobních údajů
1. Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje Klienta. Poskytovatel se
zavazuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, že všechny Klientovy osobní údaje budou shromažďovány
a zpracovávány pouze pro potřeby spojené se zajištěním sociální služby. Tyto údaje nebudou
zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a nebudou použity
k jinému než výše uvedenému účelu.
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2. Klient má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede Poskytovatel. Klient
má právo na informace o svém zdravotním stavu.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
3. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou dodatků. Smluvní strany prohlašují,
že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek.
Příloha:
č. 1 – Seznam fakultativních činností
č. 2 – Domácí řád

V Písku, dne ………………..
Za Klienta:

Za Poskytovatele:

…………………………….
Klient/Zastup. čl. dom./Úřad ORP

……………………………..
ředitelka zařízení

5

