Smlouva o poskytování sociální služby
V DOMOVĚ PRO SENIORY
Chvalkovice na Hané č.1, 683 23 Ivanovice na Hané
(dále jen „smlouva“)
č.<<Číslo smlouvy>>
1) Poskytovatel: Domov u zámku, z.s.
se sídlem Chvalkovice na Hané č.p. 1,
683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 22834524
Spolek je veden u Krajského soudu v Brně pod spisovou
značkou L 14222
Zastoupený:
Ing. Bc. Ivanou Pulikovou - člen výboru spolku
(dále jen „poskytovatel“)
a
2) Uživatel: <<Klient>>
Datum narození: <<Datum narození>>
Bydliště: <<Adresa trvalého bydliště>>
(dále jen „uživatel“).

I. DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V souladu s ustanovením § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s odkazem
na ustanovení § 49 daného zákona, jakož i na ustanovení § 15 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
a dle ustanovení § 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu
o poskytování sociální služby v Domově pro seniory ("dále jen smlouva").
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby ze strany
poskytovatele, využívané uživatelem s ohledem na jeho potřeby, přičemž
rozsah poskytnutí sociální služby je upřesněn dále v této smlouvě.
2. Smlouva o poskytnutí sociální služby upravuje práva a povinnosti obou
účastníků.

III. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sociální službu a to:
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče.

IV. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služba bude uživateli poskytována celoročně, v nepřetržitém
provozu, a to v zařízení Domov u zámku, z.s., Chvalkovice na Hané č.1,
683 23 Ivanovice na Hané.

V. UBYTOVÁNÍ
1. Poskytovatel nabízí ubytování v jednolůžkovém, dvojlůžkovém,
trojlůžkovém pokoji se společným bezbariérovým WC a sprchovým koutem.
Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem nebo válendou, nočním stolkem,
šatní skříní, stolem, židlí, komodou nebo vybavením dle individuálních
potřeb uživatele.
2. Úhrada za ubytování je určena v souladu se zákonem a vyhláškou.
V ceně ubytování je zahrnutý úklid pokoje, praní a žehlení osobního
a ložního prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla, užívání, údržba
a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním
(topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).
3. Uživatel společně s ostatními uživateli v domově může užívat další
prostory domova:
– jídelnu
– společná sociální zařízení
– společenské místnosti
– klubovnu
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– venkovní areál zařízení
– zahradu
4. Uživatel nesmí bez souhlasu poskytovatele provádět v ubytovacích
prostorách žádné změny.
5. Výše úhrady za ubytování je stanovená v článku IX. této smlouvy.
V případě nepřítomnosti uživatele se tato úhrada nevrací.

VI. STRAVOVÁNÍ
1. Poskytovatel zajistí uživateli celodenní stravování.
2.
V případě
potřeby
poskytovatel
zajistí
uživateli
stravování
podle individuálního dietního režimu.
3. Stravování probíhá v jídelně nebo při zhoršení zdravotního stavu
na pokoji uživatele.
4. Doba výdeje stravy je určena v Domácím řádu. Pokud si uživatel bude
přát stravu vydat v jinou dobu, bude mu vyhověno.
5. Výše úhrady za stravu je stanovená v článku IX. této smlouvy.
6. V případě nepřítomnosti uživatele v domově se přeplatek za stravu
z úhrady uživatele vrací.

VII. ÚKONY PÉČE
Poskytovatel se zavazuje při poskytování základních činností vycházet
z individuálních potřeb uživatele a z možností poskytovatele. Prvotní cíl
spolupráce bývá nejčastěji zaměřen na adaptaci uživatele.
Další cíle spolupráce formuluje uživatel se svým klíčovým pracovníkem
nejpozději do 7 dnů v individuálním plánu. Uživatel a poskytovatel se
dohodli, že potřebnou míru podpory v konkrétních činnostech a průběh
poskytování sociální služby budou společně průběžně plánovat, domlouvat,
přehodnocovat a zaznamenávat.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli v případě jeho potřeby tyto
základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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 sociálně terapeutické činnosti
 aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání
osobních záležitostí.
Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči je povinen hradit
poskytovateli za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči, a to dle ustanovení § 73 odst. 4
písm. a) zákona.

VIII. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pokud bude třeba uživateli poskytnout zdravotní péči, tato bude realizovaná
prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení nebo prostřednictvím
zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon
ošetřovatelské péče.

IX. VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU SOCIÁLNÍ PÉČE A ZPŮSOB
JEJÍHO PLACENÍ
1. Úhrada za ubytování činí <<Denní částka za bydlení>> Kč/den.
2. Úhrada za stravu včetně pitného režimu činí <<Denní částka za str.
jednotku>>Kč/den.
Celková úhrada za měsíc činí <<Plná úhrada>>Kč.
Uživateli musí s přihlédnutím k § 73 odst. 3 zákona po úhradě za ubytování
a stravu zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
3. Způsoby placení úhrady
a) Uživatel je povinen platit úhrady za veškeré služby měsíčně do 15. dne
příslušného kalendářního měsíce.
Při nástupu do zařízení se zavazuje zaplatit úhradu do konce měsíce,
v němž byl realizován den nástupu, včetně alikvotní částky příspěvku
na péči, je-li mu přiznán.
Platby za služby bude uživatel hradit:
 převodem na účet 3226296389, kód banky: 0800, v.s.: <<VS/SS
klienta>>
 hotově v pokladně poskytovatele.
b) V případě, že uživateli nebude stravování poskytnuto (např. z důvodu
pobytu ve zdravotnickém zařízení, apod.) je poskytovatel povinen vrátit
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uživateli část úhrady, přičemž poskytovatel se zavazuje tak učinit do 15. dne
následujícího měsíce nebo tuto částku může vyúčtovat při platbě
v následujícím měsíci.
c) Uživatel je povinen sdělit, zda-li je na jeho příjem uvalena exekuce
(včetně její výše) a jakým jiným způsobem bude v tomto případě úhrada
za poskytnutou službu realizovaná.
d) Poskytovatel má právo změnit výši úhrady v případě, kdy dojde ke změně
právního předpisu stanovujícího výši úhrady za pobyt a stravu, popřípadě
dojde-li ke zvýšení příjmu uživatele, který neplatí plnou úhradu.
e) Bude-li příjem uživatele nedostačující k úhradě poskytovaných služeb,
bude osoba blízká nebo jiná fyzická či právnická osoba tento rozdíl hradit
za uživatele, a to na základě Dohody o příspěvku na úhradu služeb
poskytovaných uživateli uzavřené s poskytovatelem.
f) Poskytovatel předloží uživateli měsíční vyúčtování úhrady za sociální
služby, a to na základě uživatelova vyžádání.

X. DEPOZITNÍ ÚČET
1. Uživatel souhlasí s vložením svých finančních prostředků na depozitní
účet vedený poskytovatelem.
2. Uživatel dává souhlas, aby z uložených finančních prostředků byly
hrazeny nákupy věcí osobního a hygienického charakteru (léky, doplatky
za léky, prostředky léčebné kosmetiky, pedikúra, kadeřník a jiné drobné
nákupy).
3. Uživatel má právo nahlížet do evidence finančních prostředků a má právo
kontrolovat hospodaření s nimi.
4. Poskytovatel je povinen seznamovat uživatele s příjmy a výdaji
na depozitním účtu, a to min. 1x ročně. Na žádost obdrží uživatel přehled
pohybu finančních prostředků na depozitním účtu kdykoliv.
5. Uživatel je oprávněn prostředky na depozitním účtu kdykoliv čerpat.
V případě, že hodlá vyplatit částku z depozitního účtu převyšující 10 000 Kč,
je nutné, aby tento požadavek nahlásil dva pracovní dny předem.
6. Při ukončení pobytu uživatele v domově se finanční prostředky uložené
na depozitním účtu vyúčtují.
7. Za vedení depozitního účtu zodpovídá zmocněný zaměstnanec zařízení.
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XI. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ VNITŘNÍCH PRAVIDEL
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami poskytování sociální
služby, s podmínkami úhrady a dalšími skutečnostmi, které mají vliv
na poskytování sociální služby a pobyt uživatele v zařízení, platnými ke dni
podpisu této smlouvy.
2. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem, který mu byl
předán v písemné podobě, prohlašuje, že mu plně porozuměl a zavazuje se
ho dodržovat.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena též výpovědí. Výpověď musí být dána
písemně, přičemž výpovědní doba v délce jednoho měsíce začíná běžet
prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Uživatel může smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět zejména z následujících důvodů:
a) Uživatel opakovaně porušuje ustanovení této smlouvy a porušuje
povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu.
b) Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů, za něž je
považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele či pracovníka
poskytovatele; uživatel byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
směřující proti jinému uživateli nebo zaměstnanci domova nebo majetku
jiného uživatele nebo poskytovatele.
c) Uživatel neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc,
kterou je povinen platit dle článku IX. této smlouvy.
d) Pokud došlo u uživatele v průběhu poskytování sociální služby
ke změně zdravotního stavu a uživatel již nespadá do cílové skupiny
poskytovatele. V důsledku této změny poskytovatel není oprávněn
poskytovat sociální službu, kterou uživatel potřebuje a požaduje.
e) Pokud poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je
předmětem uzavřené smlouvy.
4. Smlouva zaniká smrtí uživatele.
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XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit, není-li v ní uvedeno jinak, jen formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Uživatel prohlašuje, že si smlouvu před jejím podepsáním řádně přečetl
a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
poskytovatel a druhé uživatel.
4. Poskytovatel a uživatel prohlašují, že k podpisu této smlouvy přistupují
dobrovolně, bez nátlaku. Smlouva je podepsána na základě svobodné vůle
jejich účastníků.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti
od <<Smlouva ze dne>>.
Ve Chvalkovicích na Hané, dne <<Datum>>

Podpis uživatele (opatrovníka) ………………………………………

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele:…………….…………..…….
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