SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DENNÍHO STACIONÁŘE
(dále jen „smlouva“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Zastoupený ředitelem: PhDr. David Malinkovič
Se sídlem: Břeclav, Na Pěšině 13, 690 03
IČ 484 527 34
Č. účtu 7939651/0100, KB a.s. Břeclav
(dále jen poskytovatel)
Pan/í:
<<Jméno>> <<Příjmení>>
datum narození: <<Datum narození>>
trvale bytem:
<<Ulice trvalého bydliště>>, <<PSČ trvalého bydliště>>
<<Obec trvalého bydliště>>
(dále jen klient)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a občanským
zákoníkem zák. č. 89/2012 Sb., a to ve stavu účinném ke dni podpisu této
smlouvy o poskytnutí služby denního stacionáře podle § 46 cit. zákona.
I.
Rozsah a způsob poskytování sociální služby
Poskytovatel s klientem se dohodli v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., § 12
v platném znění na rozsahu poskytované sociální služby dle požadavků klienta
tak, že poskytovatel klientovi zajistí tyto podtržené činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo
pracovního uplatnění,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů.
II.
Stravování
1. Klient si sjednává odběr těchto jídel:
a) snídaně + dopolední svačina
b) oběd
2. Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla a režie dle
platné vnitřní kalkulace (k nahlédnutí u sociální pracovnice).
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3. Klient má možnost kdykoliv změnit druh stravy z racionální na diabetickou,
redukční, bezmléčnou nebo jinak dietní, a to v závislosti na jeho aktuálním
zdravotním stavu a potřebách.
III.
Výše úhrady
V závislosti na zvoleném rozsahu služeb a způsobu stravy je výše úhrady
následující:
Péče…………………………………………………………40/60/80 Kč/hod
Strava………………………………………………………..X Kč/den
Plánovaná četnost využívání služby…………………………X krát týdně
IV.
Splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby
1. Úhrada stanovená dle čl. IV. odst. 1 je splatná nejpozději do 10. dne
následujícího kalendářního měsíce, za který úhrada náleží.
2. Úhrada za poskytovanou sociální službu bude hrazena na účet poskytovatele
- číslo účtu je 7939651/0100 u KB Břeclav, variabilní symbol - rodné číslo
klienta. Jedná se o bezhotovostní platbu a považuje se za zaplacenou dnem
připsání na účet poskytovatele.
V.
Místo, čas a doba poskytované sociální služby
1. Místem poskytování sociální služby je Domov seniorů Břeclav, příspěvková
organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav.
2. Službu je možné využívat:
Od 7:30 hodin ráno do 16:00 hodin odpoledne, a to ve dnech pondělí až
pátek (mimo státní svátky).
3. V případě, že některý den klient poskytnutí služby nepožaduje, bude se
zdržovat mimo zařízení poskytovatele a nebude mu z tohoto důvodu
poskytována sjednaná sociální služba, musí být tento pobyt mimo zařízení
poskytovatele ohlášen nejméně 1 den předem do 12 hodin u sociální
pracovnice z důvodu odhlášení stravy. Pokud se odhlásí později, strava mu bude
naúčtována v plné výši.
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VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou
obou smluvních stran s platností data uvedeného v dohodě.
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout rovněž písemnou
výpovědí, a dále úmrtím klienta, zánikem poskytovatele nebo zrušením
registrace poskytovatele.
3. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět v těchto případech:
a) klient nedodržuje tuto smlouvu a zvlášť hrubým způsobem porušuje
vnitřní pravidla poskytovatele, se kterými byl řádně seznámen,
b) klient narušuje i po opětovném písemném napomenutí soužití s dalšími
klienty sociální služby,
c) u klienta došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen
zajistit.
VII.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient a jedno poskytovatel. Doba platnosti a
účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Smlouva automaticky zaniká, pokud klient službu nevyužívá déle než 3
měsíce.
VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
1. Klient potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami poskytování sociálních
služeb, vnitřním řádem denního stacionáře, podmínkami úhrady sociálních
služeb a dalšími skutečnostmi, které mají vliv na poskytování sociálních služeb
a pobyt klienta v zařízení. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla
dodržovat.
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IX.
Závěrečná ustanovení
1. Klient prohlašuje, že si smlouvu přečetl, jejímu obsahu rozumí a bezvýhradně
s ní souhlasí, což stvrzuje svým podpisem.
2. Tuto smlouvu lze měnit, není-li v ní uvedeno jinak, jen formou písemných,
číslovaných a datovaných dodatků.
V Břeclavi dne %DATUMDNES

…………………………........
za poskytovatele
ředitel PhDr. David Malinkovič

……………………………………..
klient
%KLIENT
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