Smlouva o poskytování sociálních služeb
v denním stacionáři
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1) Uživatel služby:

datum narození:

bydliště:
(v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“)

Zastoupený opatrovnicí :

datum naroz ení:
telefon:

a
2) Poskytovatel služby:
Akord, Organizační jednotka - DENNÍ STACIONÁŘ
Záhřebská 36, 120 00 Praha 2,
IČO: 68403844, tel. 222 519 716,
E-mail: dsakord@grbox.cz
Č. ú.: 1734399/0800 – ČS, a.s.; Praha 2
(v textu této smlouvy dále jen „Stacionář“)

zastoupený Mgr. Irenou Duškovou – ředitelkou Denního stacionáře AKORD
(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“)

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu
o poskytování sociálních služeb podle § 91 cit. zák.
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.

Rozsah poskytovaných sociálních služeb

(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních
činností při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři podle § 46 zákona o
sociálních službách:
-

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 terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
základní sociální poradenství

1

(2) Osobním cílem Uživatele ve službě je: prožít den smysluplnými aktivitami se
zajištěním přiměřené péče a podpory.
(3) Osobní cíle Uživatele, obsah a rozsah poskytovaných služeb budou specifikovány
v rámci individuálních plánů Uživatele nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti
této smlouvy.
(4) Osobní cíle Uživatele budou součástí dokumentace: „Individuální plán klienta“.
(5) Obsah a rozsah podpory budou součástí dokumentace: „Asistenční profil klienta“.
(6) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti:
a) Fyzioterapie – detašované pracoviště při Denním stacionáři AKORD,
Jana Masaryka 38, Praha 2
b) Letní respitní pobyt
II.

Místo a čas poskytované služby

(1) Uživateli se poskytuje služba především v prostorách Poskytovatele – Záhřebská
36, Praha 2, ale i mimo tyto prostory.
(2) Prostory jsou vybaveny dle hygienických a provozních potřeb s ohledem
na potřeby lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
(3) Poskytovatel se zavazuje, že provozní řád Denního stacionáře AKORD je
v souladu s platnými hygienickými normami ČR.
(4) Pobyt zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní,
drobné opravy, žehlení ložního prádla a sanitárního prádla.
(5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k užívání ve stavu způsobilém pro
řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto
prostor.
(6) Uživatel je povinen řádně užívat jemu vyhrazené prostory; v prostorách nesmí
Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
(7) Uživateli je nabízeno poskytování služby od 7.00 do 17.00 hodin, v pracovní dny
od pondělí do pátku. Uživatel je povinen do Stacionáře přijít do 10.00 hodin. O
případných změnách docházky je povinen informovat pracovníky přímé péče.
(8) V období letních prázdnin je provoz Stacionáře na dobu 5 týdnů uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.
(9) Uživatel je povinen Poskytovateli oznámit svou absenci nejméně 24h. předem,
pokud je to možné.
(10) Uživatel si sjednává službu na dobu:
8 hodin denně v čase cca od 8:30 do 16:30, 5 dnů v týdnu (pondělí až pátek)
III.

Stravování

(1) Uživatel si sjednává odebírání stravy:
3 x denně v hodnotě celkem 90,-Kč
z toho: oběd: 60,- Kč
dopolední svačina: 15,- Kč
odpolední svačina: 15,- Kč
2

(2) Úhradu za stravné platí Uživatel zpětně, a to do 20 dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za který bylo stravné účtováno.
(3) Uživatel je povinen Poskytovateli nahlásit a odhlásit stravu nejméně 24 hodin
předem. Za řádně odhlášené dny se stravné Uživateli neúčtuje, za neodhlášené dny
stravné náleží Poskytovateli.
(4) Při nezaplacení stravného v termínu splatnosti se nemůže Poskytovatel zavázat,
že Uživateli zajistí stravu v následujících měsících.
(5) Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit výši stravného, které se odvozuje od cen
nakupovaných potravin a dodávaných obědů. Změnu výše stravného je povinen
Poskytovatel oznámit Uživateli nejméně 14 dní předem.
IV.

Výše úhrady a způsob jejího placení

(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby dle platného ceníku
v částce: 495,- Kč/den čerpání služby
Ceník:
- 3 hodiny po 90,- Kč (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí
stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně)
- 5 hodiny po 45,- Kč (sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, ostatní činnosti a další aktivity).
(2) Činnosti sjednané v čl. I. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto
činností podle vnitřních pravidel Poskytovatele.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za službu a stravné,
a to nejpozději do 15 dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním
měsíci, za který Poskytovatel vyúčtování předkládá.
(4) Úhradu platí Uživatel zpětně, a to do 20 dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, za který byly služby čerpány.
(5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti
v pokladně Poskytovatele, nebo převodem na účet Poskytovatele – Č. ú.:
1734399/0800 – ČS Praha 2 . Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do
20 dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.
(6) Přeplatky
a nedoplatky na úhradách za služby a stravné poskytované
Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaúčtovat do vyúčtování
plateb za následující měsíc.
V.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele pro
poskytování služby - „Pravidla soužití v Akordu“
a zavazuje se je dodržovat.
Potvrzuje tímto, že mu byla tato pravidla předána v písemné podobě.
VI.

Řešení námětů, stížností a připomínek

(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele o
„Řešení námětů, stížností a připomínek“. Potvrzuje tímto, že mu byla tato pravidla
předána v písemné podobě.
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VII.

Ochrana osobních údajů

(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele o
„Zpracování osobních a citlivých údajů“. Potvrzuje tímto, že mu byly v písemné
podobě předány „Informace pro klienta o zpracování osobních údajů“.
VIII.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální
služby za dobu delší než dva kalendářní měsíce,
b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby
Stacionáře,
c) jestliže dojde ke změně zdravotního stavu Uživatele v takové míře, že
Poskytovatel nemůže zajistit potřebnou péči a klient se dostane mimo cílovou
skupinu, pro kterou je sociální služba určena.
( 3 ) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem i Uživatelem z důvodů
uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem
následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena.
IX.

Doba platnosti smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Doba účinnosti smlouvy je sjednána na dobu určitou od ……….. do ………….
(3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
(4) Dnem účinnosti této smlouvy zaniká účinnost Smlouvy o poskytování sociální
služby v denním stacionáři včetně jejích dodatků, kterou smluvní strany uzavřely dne
………………….
VII.

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, formou očíslovaného
dodatku.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a
že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V Praze dne :

………………………….
(podpis Uživatele
popř. v zastoupení)

………………………………
(podpis Poskytovatele)

Přílohy smlouvy:
1) Pravidla soužití v Akordu
2) Řešení námětů, stížností a připomínek
3) Informace pro klienta o zpracování osobních údajů
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