Smlouva o poskytování sociálních služeb
v Denním centru Most do života, v ulici Erno Košťála 1015, 530 12
Pardubice, zřizovatel OS Most do života, Lidmily Malé 817, 530 12 Pardubice
Občanské sdružení Most do života
Sídlo: Lidmily Malé 817, 530 12 Pardubice
IČO: 266 78 390
Zastoupené: předsedkyní Správní rady OS
Most do života
Mgr. Jaroslavou Shejbalovou
a uživatel:
Jméno a příjmení: ........................................................................................................
Datum narození: ..........................................................................................................
Bydliště: .......................................................................................................................
zastoupený opatrovníkem:
(pokud je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům):
jméno, příjmení: .............................................................................................................
datum narození:.............................................................................................................
určený rozhodnutím: ............................................ pod č.j. .............................................
smlouva se uzavírá na dobu
a) neurčitou:
b) určitou:

od............................................do ...............................................

Tato smlouva je uzavřena na základě žádosti o poskytování sociální služby uživateli,
kterou mu bude poskytovat Denní centrum Most do života, Erno Košťála 1015, 53012
Pardubice podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a
podle předpisů souvisejících. Smyslem této smlouvy je stanovení podmínek pro
poskytování služeb a další vzájemná ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem
tak, aby byl naplněn účel sociální služby.
I.
Druh sociální služby
Poskytovatel Most do života, občanské sdružení bude ve svém zařízení Denní
centrum Most do života, Erno Košťála 1015, 53012 Pardubice nebo pro uživatele
zajišťovat:
1.stravování
2.základní činnosti
II.
Rozsah poskytované služby
1.místo a čas poskytované služby
a) místo poskytované sociální služby:
Most do života, Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
 464 629 016, 731 788 318
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Denní centrum Most do života, Erno Košťála 1015, 53012 Pardubice
b) čas poskytované služby:
Celoročně Po – Pa od 6,30 hod. do 16,00 hod s výjimkou 2 týdnů v červenci nebo
srpnu.
čas poskytované služby se může měnit na základě vzájemné dohody mezi
poskytovatelem a uživatelem dle aktuální potřeby.
2.stravování
Poskytovatel zajistí uživateli stravování v rozsahu svačina a oběd.
Oběd je poskytován buď v prostorech DC a je připravován za pomoci klientů a nebo
v restauracích dle místa pobytu. Doba výdeje není určena zvláštním ujednáním, ale
jsou dodržována hygienická pravidla pro stravování.
3.základní činnost
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli, který je příjemcem na
péči, tyto služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutická činnost
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
III.Výše úhrady za poskytované služby

Úhrada za služby denně je na základě této smlouvy: ........................160,00 Kč/denně
strava: (odebírá se jako celek)........................................................................ 60,00 Kč
(z toho 10,00 Kč ranní svačina, 50,00 Kč oběd v DC, oběd mimo DC dle skutečné
ceny)
(Výše úhrady za stravu a služby základních činností je možné měnit v závislosti na změnách cen
energií a potravin.)
příspěvek na spotřební materiál (hygienické prostředky,čistící prostředky,materiál pro
zájmovou činnost):...............................................................................10,00 Kč/denně
Uživatel je povinen uhradit poplatek dle sjednaných úkonů a ceny služby dle této
smlouvy na základě měsíčního přehledu skutečně odebraných služeb nejpozději do
15.dne následujícího měsíce.
Úhradu je možné uskutečnit:
převodem z účtu na účet poskytovatele
v hotovosti u vedoucí DC Most do života proti potvrzení
o platbě
inkasní službou
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IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
Uživatel, popř. zákonný zástupce, opatrovník prohlašují, že byli seznámeni
s vnitřními pravidly Denního centra Most do života, v němž se poskytují sociální
služba podle této smlouvy. Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) prohlašují, že
vnitřní pravidla jim byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetli a plně
jim porozuměli. Uživatel (opatrovník) se zavazují a jsou povinni tato pravidla
dodržovat.
V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1.Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodů,:
a) více než jeden měsíc nezaplatil stanovenou úhradu
b) uživatel nevyužívá déle jak jeden měsíc bezdůvodně služeb Denního centra
Most do života ( v případě smlouvy na dobu neurčitou)
Výpovědní lhůta pro poskytovatele i uživatele činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
VI. Doba platnosti smlouvy
Smlouva je platná dnem jejího podpisu.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo dobu určitou.
Smlouvu lze ukončit okamžitým odstoupením ze strany poskytovatele v případě, že
dojde ke změně zdravotního stavu uživatele a jeho zdravotní stav nebude odpovídat
účelu a rozsahu poskytované služby.
VII.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody potvrzují svými
podpisy. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdržel
uživatel a jeden poskytovatel.
V Pardubicích dne ....................................... v ...................................... hod.

..........................................................

.....................................................

Podpis oprávněného zástupce
poskytovatele

Podpis uživatele

..........................................................
Podpis opatrovníka
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