SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č…..
(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
těmito smluvními stranami:
Poskytovatel:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
zastoupená ředitelem: PhDr. Petrem Němcem, CSc.
se sídlem: Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno
IČ: 70887276
č. účtu: 27-7203060267/0100

(dále jen poskytovatel)
a
Uživatel:

Pan (paní):
narozen/a:
trvale bytem:

(dále jen uživatel)
I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Brnem.
V souladu se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna na zasedání č.
Z3/024 dne 12.12.2000 a s jejími dodatky je předmětem činnosti organizace provozování
domova pro seniory. Příspěvková organizace je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka č. 23.
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytování pobytové sociální služby typu domova pro
seniory, a to na základě žádosti a přání uživatele, v jeho zájmu, přičemž rozsah
poskytování sociální služby je upřesněn dále v této smlouvě, ve vnitřních předpisech
poskytovatele a ve standardech poskytování sociálních služeb, které poskytovatel
zpracoval.
III.
Rozsah a způsob poskytování sociální služby
1. Rozsah poskytované sociální služby vychází z požadavků uživatele a jeho cíle a
z možností poskytovatele. Za vstupní cíl uživatel označil:
…………………………………………………………………………………………
Formulace cíle bude v průběhu poskytování sociální služby aktualizována společně
s uživatelem a klíčovým pracovníkem v tzv. individuálním plánu sociální služby.
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Uživateli budou poskytovány následující základní služby:
a. Ubytování,
b. Strava,
c. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní
hygieny,
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.
2. Zdravotní péče osobám, které ji potřebují, bude poskytována prostřednictvím
zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (v případě ošetřovatelské a
rehabilitační péče).
IV.
Průběh, způsob, místo a čas poskytování sociální služby
1. Sociální služba bude uživateli poskytována celoročně v sídle poskytovatele v Brně
Vychodilova 20, příp. na jiném vhodném místě, podle provozních možností
poskytovatele.
2. Bydlení
a. Uživatel bude ubytován v zařízení poskytovatele Vychodilova 20, Brno. Uživatel
bere na vědomí, že může být z provozních důvodů (stavební úpravy, opravy,
vytopení apod.) na nezbytně nutnou dobu přestěhován na jiný pokoj, který může
být sdílen více uživateli, než je uvedeno v předchozí větě. Uživatel rovněž bere na
vědomí, že může být trvale přestěhován na jiný pokoj, pokud to bude vyžadovat
jeho zdravotní stav, potřeby DS nebo pokud bude opakovaně porušovat domácí
řád.
b. Uživatel odpovídá za vybavení pokoje dle místního seznamu (příloha č. 2), které
mu bylo řádně předáno při přijetí do DS a je povinen ho udržovat v pořádku a
upozornit neprodleně na případné nedostatky.
c. Uživatel má nárok na každodenní úklid, případně si jeho četnost volí dle domluvy
s pracovnicí úklidu. Je-li uživatel schopen zajistit si základní úklid pokoje
samostatně, může tak ze své vůle činit, buď sám, nebo za pomoci pracovníka
poskytovatele. Poskytovatel je povinen zajistit dodržování hygienických předpisů
a povinností, které jsou mu v tomto směru uloženy obecně závaznými právními
předpisy.
d. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel nepřebírá odpovědnost za jakékoliv škody
vzniklé činností, pohybem a rozhodnutími uživatele včetně poškození vlastního
zdraví. Uživatel bere na vědomí, že DS nemá uzavřená oddělení a všichni
uživatelé mají vlastní klíč od hlavního vchodu. Režim uzamykání a zabezpečení
budovy je stanoven v Domácím řádu. Uživatel by měl ve vlastním zájmu ohlásit
odchod mimo areál DS službu konajícímu personálu zdravotního úseku.
e. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu hradí uživatel sám.
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3. Stravování
a. Uživateli bude poskytováno stravování dle jeho potřeb a možností DS v návaznosti
na předchozí dohodu. Uživatel upozornil/neupozornil na nutnost speciální stravy,
alergie na některé potraviny, zvláštní stravovací nároky apod. doložené lékařskou
zprávou. K těmto omezením bude přihlédnuto podle možností poskytovatele.
b. V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře, může uživatel využívat
stravu racionální, šetřící a diabetickou, případně další diety podle možností
poskytovatele, a to v závislosti na svém aktuálním zdravotním stavu.
4. Zdravotní a rehabilitační péče
a. Uživatel může využít možnosti zaregistrovat se u praktického lékaře v DS. Právo
na volbu lékaře, jiného zdravotnického pracovníka nebo zařízení tím není dotčeno.
5. Hygiena
a. Uživatel bude pečovat o svou hygienu, udržovat své oblečení a osobní věci
v čistotě, v rámci svých možností a schopností sám, v případě potřeby mu bude
nápomocen personál poskytovatele.
b. Na žádost uživatele může poskytovatel zajistit další služby jako např. stříhání
vlasů, manikúru, pedikúru apod. Tyto služby jsou hrazeny přímo uživatelem,
pokud nejsou součástí poskytovaných sociálních služeb.
6. Sociální služby
a. Plánování a poskytování služeb se uskutečňuje podle individuálních potřeb, které
jsou dané věkem, zdravotním, psychickým stavem uživatele, jeho schopnostmi a
možnostmi.
b. Součástí přijetí uživatele je dojednání Vstupního cíle – viz čl. III odst. 1.,
prostřednictvím kterého sociální pracovnice zjišťuje s jakým očekáváním uživatel
do služby vstupuje a jaká jsou jeho aktuální přání.
c. Konkrétní podoba a průběh poskytovaných sociálních služeb jsou upraveny
v Individuálním plánu sociálních služeb (IPSS). Smyslem IPSS je pomoci
uživateli hledat osobní cíle, jeho zdroje, možností k dosažení těchto cílů a plán
podpory ze strany klíčového pracovníka i celého týmu.
7. Uživatel s poskytovatelem si zároveň sjednávají adaptační dobu v délce 3 měsíců. Tato
doba počíná plynout dnem, kdy uživatel zahájil čerpání sjednané sociální služby u
poskytovatele.
V.
Úhrada za poskytované služby – způsob a splatnost úhrady
1. Uživatel se před podpisem smlouvy seznámil se Sazebníkem úhrad za pobyt, stravu
a poskytované služby, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Úhrady jsou stanoveny
individuálně v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vždy před úhradou
platby obdrží každý uživatel písemnou informaci o její aktuální výši v daném měsíci.
2. Sazebník úhrad za pobyt, stravu a poskytované služby platný ke dni podpisu této
smlouvy se může měnit v závislosti na změně obecně závazných právních předpisů, na
vývoji cen, a okolností, za kterých jsou služby poskytovány. Změnu ve výši úhrad je
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poskytovatel povinen oznámit písemně, a to bez prodlení poté, kdy bude potřeba
změny úhrady zjištěna. Navýšení úhrady musí být uživateli srozumitelně zdůvodněno.
3. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc
nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.
4. Úhrada za sjednané sociální služby dle čl. V odst. 1a,b stanovená v příloze č. 1 této
smlouvy je splatná do 20. kalendářního dne měsíce, za který náleží.
5. Úhrada za fakultativní a nadstandardní služby je splatná ihned po jejich provedení,
nejpozději souhrnně do posledního kalendářního dne měsíce, v němž byly provedeny.
6. Úhrada za sociální službu poskytovanou po část kalendářního měsíce (zahájení či
ukončení služby) je stanovena jako poměrné části úhrady, a to ve výši součinu částky
připadající na jeden kalendářní den (vypočítaný koeficientem 30,42) a počtu dnů, po
které byla uživateli poskytovaná sjednaná sociální služba. Úhrada je splatná do konce
daného měsíce.
7. Příspěvek na péči náleží poskytovateli ve výši přiznaného příspěvku v souladu
s platnou právní úpravou v oblasti sociálních služeb.
8. Část úhrady, kterou je poskytovatel povinen vrátit uživateli za pobyt mimo zařízení,
bude vyúčtována a vyplacena při úhradě za následující kalendářní měsíc.
9. Poskytovatel předloží uživateli vždy vyúčtování, jehož součástí bude i přehled o
částkách odpovídajících vráceným finančním prostředkům za pobyt uživatele mimo
zařízení.
10. V případě úmrtí uživatele náleží poskytovateli úhrada poměrné části ke dni úmrtí.
Pozůstalí vyklidí pokoj do 5 kalendářních dnů. Pokud se tak nestane, souhlasí uživatel
s tím, že pokoj vyklidí a věci zlikviduje poskytovatel.
VI.
Pobyt uživatele mimo zařízení, způsob úhrady v jeho průběhu,
podmínky odhlašování stravy
1. V případě, že se uživatel bude zdržovat mimo DS a nebude mu z tohoto důvodu
poskytována sjednaná sociální služba a pobyt mimo zařízení bude trvat déle než celý
kalendářní den, vrátí poskytovatel uživateli částku odpovídající úhradě za stravu ve výši
nákladů na potraviny denní stravovací jednotky podle počtu dnů strávených mimo
zařízení. Tato částka uživateli nenáleží, pokud neohlásí svou nepřítomnost řádně a včas a
to nejméně 2 pracovní dny předem (do 10,00 hod, v případě víkendu nejpozději ve čtvrtek
do 10,00 hod.). Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení se rozumí den, kdy se uživatel
nezdržuje v DS poskytovatele a neodebere žádné jídlo.
2. Uživatel může využít možnosti odhlášení stravy také v případě, že se v DS zdržuje a to při
dodržení stejných podmínek odhlašování (tzn.: nejméně 2 pracovní dny předem do 10,00
hod, v případě víkendu nejpozději ve čtvrtek do 10,00). Za řádně odhlášenou stravu náleží
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uživateli částka odpovídající úhradě za stravu ve výši nákladů na potraviny jeho denní
stravovací jednotky.
3. Odchod do zdravotnického zařízení a pobyt v něm je při vyúčtování posuzován jako pobyt
předem ohlášený. Náleží za něj vratka stravného za neodebraná jídla v den odchodu do
nemocnice případně návratu do DS a vratka stravného za dny pobytu v nemocnici. Vratka
je vždy ve výši nákladů za potraviny.
Vratka za stravu uživateli, kterému byla úhrada snížena s ohledem na její maximální
možnou výši, bude vyplácena v částce, o kterou převýší částku snížení úhrady za příslušný
kalendářní měsíc.
4. Způsob ohlašování pobytu uživatele mimo zařízení a odhlašování stravy je uveden
v Domácím řádu. Uživatel tímto prohlašuje, že jej poskytovatel s tímto postupem řádně a
srozumitelně seznámil.
5. V případě ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení vrátí poskytovatel uživateli část
přiznaného příspěvku na péči odpovídající součinu částky připadající na jeden kalendářní
den (vypočítaný koeficientem 30,42) a počtu dnů, po které pobýval uživatel mimo
zařízení. Toto ustanovení se vztahuje pouze na celé dny (24 hodin) pobytu mimo zařízení.
Pokud se jedná pouze o část dne, příspěvek se nevrací. V případě ohlášeného pobytu
uživatele mimo DS v délce celého kalendářního měsíce vrátí poskytovatel uživateli plnou
výši přiznaného příspěvku na péči. Pokud je uživatel hospitalizován ve zdravotnickém
zařízení příspěvek na péči se nevrací. V případě úmrtí uživatele, náleží příspěvek na péči
za měsíc, ve kterém uživatel zemřel, v plné výši poskytovateli.
VII.
Základní činnosti hrazené z příspěvku na péči
1. Sociální služby sjednané dle čl. III. odst. 1 písmeno c-h této smlouvy, na které se smluvní
strany dohodly, jsou součástí přílohy č. 4 a hrazeny z příspěvku na péči. Poskytování
těchto služeb je konkrétně upraveno v Individuálním plánu i plánu péče, a to dle
skutečných potřeb uživatele.
2. Služby poskytované nad rámec přiznaného příspěvku jsou hrazeny uživatelem, dle
sazebníku úhrad DS. Uživatel souhlasí s tím, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo na
bankovní účet poskytovatele.
3. Uživatel prohlašuje, že poskytovatele pravdivě informoval o své zdravotní a sociální
situaci a že požadované služby jsou v souladu s jeho potřebami.
4. Uživatel souhlasí s tím, že v případě nenadálého zhoršení jeho zdravotního stavu, během
kterého bude uživatel fakticky neschopen vyjádřit své přání, je poskytovatel oprávněn mu
poskytovat i služby výše neuvedené, a to po dobu nezbytně nutnou.
VIII.
Podmínky poskytování služby
Služba může být uživateli poskytována, pokud bude poskytovatel disponovat dostatečnými
možnostmi, které jsou potřebné pro realizaci sociální služby a za předpokladu, že:
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zdravotní stav uživatele nevyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
uživatel netrpí akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou apod.
uživatel není závislý na návykových látkách, netrpí psychickými poruchami, případně
psychiatrickou diagnózou a neohrožuje tím sebe i druhé
uživatel netrpí demencí
uživateli nechybí sociální návyky a je sociálně přizpůsobivý
uživatel netrpí závažným smyslovým postižením (zejména zraku a sluchu)
potřeby uživatele může DS naplnit
IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu
s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách ve smyslu
prováděcích předpisů a při poskytování uplatňovat standardy kvality sociálních
služeb.
2. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které
mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel uživateli návrh na změnu této
smlouvy.
3. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli všechny změny v majetkových poměrech, které
mají vliv na stanovenou výši úhrady zejména změnu výše příjmů (důchodu či dalších
příjmů), změnu výše příspěvku na péči apod..
Uživatel se zavazuje v případě, že dojde ke změně v majetkových poměrech, které mají
vliv na výši úhrady stanovené v příloze č. 1 odst. 2-3, této smlouvy uzavřít
s poskytovatelem dodatek k této smlouvě, v němž bude tato skutečnost zohledněna a to
tak, že nová úhrada se sjedná od kalendářního měsíce, v němž ke změně v majetkových
poměrech došlo.
Uživatel se rovněž zavazuje v případě, že dodatek k této smlouvě bude uzavřen
později, uhradit rozdíl mezi úhradou sjednanou touto smlouvou a úhradou, která se nově
sjednává v důsledku změny v majetkových poměrech a to za dobu, za kterou by dle
předchozí věty náležela.
4. Uživatel/ zákonný zástupce se zavazuje zaplatit úhradu za poskytovanou sociální službu
ve sjednané výši a v dohodnutém termínu.
X.
Ochrana osobních údajů.
1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával data o uživateli obsažená
v dokumentech předkládaných před přijetím do zařízení poskytovatele, data o uživateli
obsažená v této smlouvě a získaná v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to za účelem
řádného poskytování sociálních služeb.
2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval osobní údaje (včetně citlivých
údajů a RČ) o uživateli, a to v rozsahu nezbytně nutném, za účelem poskytování
informací o sociální situaci k tomu příslušným orgánům, poskytovatelům dávek
sociálního zabezpečení a důchodů, zdravotnickým pracovníkům při poskytování
zdravotní péče uživatelům. Údaje shromážděné podle poslední věty mohou být tam
uvedeným subjektům a orgánům sdělovány jen v rozsahu nezbytně nutném a při šetření
ochrany soukromí uživatele.
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3. Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena a uložena v pracovně
sester a pracovně sociálních pracovnic. Toto právo může být omezeno jen za podmínek
stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dokumentace je zajištěna, aby do ní
nemohl nahlížet nikdo nepovolaný.
4. Uživatel souhlasí s tím, že pověření pracovníci poskytovatele mají právo seznámit se
s jeho zdravotním stavem, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociálních služeb.
5. Uživatel souhlasí se zveřejněním své fotografie zachycující činnost uživatele během
činností pořádaných poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že nebudou pořizovány
fotografie zasahující do intimní sféry uživatele. Uživatel souhlasí s uvedením svého
jména a příjmení u obytné jednotky, na poštovní schránce, orientační tabuli a zvonku.
XI.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a dále úmrtím uživatele nebo zánikem
poskytovatele.
2.

Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:
a) uživatel, a to i bez udání důvodu,
b) poskytovatel, pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního stavu a
poskytovatel není oprávněn poskytovat nezbytné služby, které v důsledku této změny
uživatel potřebuje a požaduje,
c) poskytovatel, pokud se v průběhu poskytování služby zjistí, že uživatel zatajil důležité
informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření
smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro
cílovou skupinu poskytovatele,
d) poskytovatel, pokud je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou
sociální službu nejméně tři měsíce tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný
kalendářní měsíc do posledního dne kalendářního měsíce po něm následujícího,
e) poskytovatel, v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele
uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel
vč. uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď); opakovaným porušením
vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, pokud byl uživatel na porušení vnitřních
předpisů písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení
vč. výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany
poskytovatele,
f) poskytovatel, v případě, že uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů
(za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného
uživatele nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity,
vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného
uživatele nebo u pracovníka poskytovatele), uživatel byl pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin,
g) poskytovatel, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele po dobu
více jak 90 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby
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pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo
zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení.
3. Výpovědní lhůta shodná pro poskytovatele i uživatele byla smluvními stranami sjednána
na 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Na počítání a průběh výpovědní lhůty
se použijí obecná pravidla o počítání času dle Občanského zákoníku.
XII.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupit od smlouvy je oprávněn poskytovatel i uživatel v průběhu adaptační doby
sjednané v čl. IV, odst. 7 této smlouvy. Uživatel může odstoupit od smlouvy i bez udání
důvodu.
2. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemně a doručí je druhé smluvní
straně.
3. V případě odstoupení od smlouvy jsou poskytovatel a uživatel povinni nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy vyrovnat veškeré
vzájemné závazky. Uživatel nejpozději v poslední den této lhůty opustí zařízení
poskytovatele a odnese si veškeré osobní věci.
4. Poskytovatel nejpozději v poslední den této lhůty předá uživateli písemné vyúčtování za
poskytnuté služby a předá mu všechny jeho doklady, které uživatel předal
poskytovateli za účelem sjednání této smlouvy.
5. Na počítání lhůty stanovené v odst. 3 tohoto článku se použijí obecná pravidla o počítání
času dle Občanského zákoníku.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinností dnem ……….. a je sjednána na dobu neurčitou.
2. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou formou číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jedno
vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Touto smlouvou se ruší předchozí smluvní ujednání.
V Brně dne:

____________________________
Poskytovatel

____________________________
Uživatel
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SMLOUVA O POSKYTOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příloha č. 1
Úhrada za poskytované služby
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů
následovně:
a) za ubytování ve výši Kč denně (zahrnuje platbu za činnosti uvedené v Čl.
IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy vč. platby za elektrickou energii, topení,
teplou a studenou vodu, praní a žehlení osobního i ložního prádla, denní úklid
pokoje).
b) za stravování ve výši
Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené za jednotlivá jídla
následovně:
Dieta racionální, šetřící, diabetická bez II.večeře:
snídaně + svačina 37,-Kč z toho 24,-Kč náklady na potraviny + 13,- Kč režijní náklady
oběd
65,-Kč z toho 37,-Kč náklady na potraviny + 28,-Kč režijní náklady
večeře + svačina 48,-Kč z toho 29,-Kč náklady na potraviny + 19,- Kč režijní náklady
Dieta diabetická:
navíc II. večeře 9,-Kč z toho 7,-Kč náklady na potraviny + 2,-Kč režijní náklady
Zvolená forma stravy: celodenní / oběd
2.

Celková výše měsíční úhrady za ubytování a stravu je stanovena násobkem denní sazby
a koeficientu 30,42 a činí ………….Kč.

3. V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách, kdy musí uživateli po
úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů, je úhrada stanovena
v souladu s odstavcem 2.
4. Uživatel tímto sjednává fakultativní služby za příslušnou úhradu, podle zákona o
sociálních službách, dle momentální potřeby uživatele (výběr ze sazebníku úhrad za
fakultativní služby).
5. Úhrada za poskytovanou sociální službu bude hrazena:
a) hotově u sociální pracovnice
b) převodem z účtu
c) formou bezhotovostní srážky z důchodu vyplaceného hromadnou výplatnicí
Pozn.: Zvýrazněna je služba, která je uživatelem požadována.

V Brně dne:

____________________________
Poskytovatel

____________________________
Uživatel
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SMLOUVA O POSKYTOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příloha č. 2
Místní seznam pokoje č. ……

Uživatel potvrzuje, že bez závad převzal vybavení pokoje dle výše uvedeného místního
seznamu.
V Brně dne:

____________________________
Uživatel
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SMLOUVA O POSKYTOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příloha č. 3
Přehled vnitřních norem poskytovatele

1) Domácí řád
2) Standard kvality sociálních služeb č.1
3) Standard kvality sociálních služeb č.7

Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy DS upravující poskytování sociální služby,
pravidla soužití s dalšími uživateli, zejména Domácí řád. Zároveň prohlašuje, že byl
srozumitelně seznámen s vnitřními normami poskytovatele, a to se Standardem č.1 a 7.
Výše uvedené vnitřní normy jsou nedílnou součástí smlouvy.

Uživatel prohlašuje, že byl také srozumitelně seznámen s následujícími vnitřními normami
poskytovatele:

1) Směrnice č.1/2007 – Výběr a příjem žadatelů o umístění, ve znění pozdějších předpisů
2) Směrnice č.2/2011 – Stanovení výše úhrady za ubytování a stravování pro uživatele,
ve znění pozdějších předpisů
3) Směrnice č.3/2011 – Sazebníky úhrad za služby pro klienty DS,
ve znění pozdějších předpisů
4) Příkaz ředitele č.4/2013 – Provoz soukromých spotřebičů v bytech obyvatel,
ve znění pozdějších předpisů

V Brně dne:

____________________________
Poskytovatel

____________________________
Uživatel
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SMLOUVA O POSKYTOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příloha č. 4
Dohodnutý rozsah poskytované sociální služby
Oběma stranami byl sjednán níže uvedený rozsah služeb, který klient požaduje
(platné je zakroužkováno):
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 vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
2. Pomoc s celkovou hygienou těla
3. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
4. Pomoc při používání WC
c) Zprostředkování kontaktů se sociálním prostředím:
1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
d) Sociálně terapeutické činnosti:
1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
e) Aktivizační činnosti:
1. Volnočasové a zájmové aktivity
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Rozsah a četnost poskytovaných služeb jsou blíže specifikovány, popř. upraveny, v plánu
péče a Individuálním plánu, který se sestaví společně s uživatelem služby a do budoucna se
v obou plánech zohlední veškeré služby, které nastanou v potřebách klienta. Obě strany se
zavazují, že budou při tvorbě, dosahování a přehodnocování Individuálních plánů a cílů
aktivně spolupracovat. Sestavení, naplňování a hodnocení plánů a cílů probíhá ve
spolupráci s klientem výhradně na základě jeho potřeb. Tento proces je součástí smluvního
vztahu s klientem.
V Brně dne:

____________________________
Poskytovatel

__________________________
Uživatel
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