OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
PRACOVIŠTĚ: ČEŠKOVA 1247, 530 02 PARDUBICE
Tel.: + 420 461 100 445, mobil: + 420 777 296 826
E-mail: sanacerodiny@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz
IČO: 46492160

Smlouva o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v Oblastní charitě Pardubice
č. ……….
organizace:
se sídlem:
IČ:
statutární zástupce:
zastoupená pověřeným zaměstnancem:

Oblastní charita Pardubice
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
46492160
Mgr. Marie Hubálková - ředitelka

(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“)
a
Klient
jméno a příjmení

vztah
k dítěti/dětem

datum
narození

kontakt

Děti v péči Klienta
jméno a příjmení

datum
narození

Adresa trvalého pobytu Klienta:
__________________________________________________________________________
Adresa skutečného pobytu Klienta, pokud se liší od trvalého pobytu:
___________________________________________________________________________
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níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
Smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
(dále jen Smlouva)
I. Předmět Smlouvy, druh sociální služby
1. Předmětem této Smlouvy je poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a
podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, na jehož základě má Klient nárok na
tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
II. Rozsah a průběh poskytování sociální služby
1. Konkrétní cíle Klienta, kterých chce dosáhnout prostřednictvím poskytování Sociálně
aktivizačních služeb, jsou definovány v Individuálním plánu rodiny, který je součástí Smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o
sociálních službách.
3. Rozsah poskytování sociální služby se řídí možnostmi, schopnostmi, potřebami a osobními cíli
Klienta, zjištěnými a dohodnutými v procesu uzavírání Smlouvy, které jsou dále průběžně
přehodnocovány, upravovány a plánovány s ohledem na individualitu Klienta a zapisovány do
záznamů o průběhu poskytování sociální služby Klienta.
4. Frekvence poskytované služby:
5. Osobní cíl:
III. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Terénní forma po předchozí domluvě v místě bydliště Klienta, případně podle domluvy
s Klientem na veřejném místě, pondělí až pátek v době od 8:00 do 18:00 hodin, sobota a
neděle – dle domluvy, v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimska.
2. Ambulantní forma po předchozí domluvě na adrese:




Češkova 1247, Pardubice,
Dudychova 782, Holice,
nám. Hrdinů 13, Moravany.
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IV. Výše úhrady za sociální službu
Úhrada za poskytování sociální služby se dle § 72, zákona č. 108/2006 Sb., nestanovuje a
služba je tedy bezplatná.
V. Dodržování pravidel pro poskytování služeb
1. Klient obdržel písemně platná pravidla pro poskytování Sociálně aktivizačních služeb.
S pravidly byl seznámen, porozuměl jim a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Opakované
porušení těchto pravidel může vést k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele.
2. Součástí těchto pravidel je postup pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob
poskytování služby.
3. Klient má právo na požádání nahlédnout do spisové dokumentace, která je o něm
Poskytovatelem vedena.
VI. Platnost a ukončení smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na období jednoho roku od podepsání Smlouvy.
3. Smlouvu je možné uzavřít opakovaně dle individuálních potřeb klienta formou tzv. Dodatku
ke smlouvě.
4. Od data ukončení služby s Klientem je možné uzavřít novou Smlouvu až po uplynutí 6 po sobě
jdoucích měsíců.
VII. Ukončení smlouvy
Smlouvu o poskytování služby lze ukončit následovně:
1. vzájemnou dohodou smluvních stran,
2. výpovědí ze strany Klienta bez udání důvodů a to s okamžitou platností,
3. výpovědí ze strany Poskytovatele z následujících důvodů:
a) došlo k naplnění stanovených cílů – na základě vyhodnocení Individuálního plánu rodiny,
b) porušování platných pravidel pro poskytování služby,
c) Klient opakovaně nespolupracuje při naplňování cílů stanovených v Individuálním plánu
rodiny (popř. nebylo dosaženo cíle spolupráce, i když byly vyčerpány všechny možnosti
k jeho naplnění),
d) Klient nevyužívá službu po dobu delší než 2 měsíce – o ukončení Smlouvy je písemně
informován prostřednictvím dopisu na uvedenou adresu trvalého či skutečného pobytu,
e) změna bydliště Klienta mimo působnost Poskytovatele,
f) pominuly důvody pro poskytování služby.
4. O ukončení Smlouvy je vždy učiněn zápis.
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VIII. Ujednání o spolupráci s třetí stranou
Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel v rámci plnění svých povinností vyplývajících z této
Smlouvy může spolupracovat se sociálním pracovníkem příslušného Orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) jednající v zájmu dítěte. Klient bude o spolupráci předem ústně či
písemně informován. Pro poskytování a zjišťování informací s jiným příjemcem než OSPOD, o
vývoji spolupráce mezi Klientem služby a službou, je nutný písemný souhlas s výměnou
informací, který upravuje rozsah sdělených informací.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Klient souhlasí se zjišťováním, zpracováním a ukládáním osobních údajů v rozsahu nezbytně
nutném pro poskytování sociální služby dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
a) Klient prohlašuje, že dává Poskytovateli souhlas se zpracováním a využitím osobních a
citlivých údajů o jeho osobě. Bere na vědomí, že osobní a citlivé údaje budou
Poskytovatelem použity pouze v nezbytné míře a po dobu poskytování sociální služby.
Zároveň deklaruje, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl
svobodně a z vlastního rozhodnutí, a je si plně vědom, že svůj souhlas může kdykoli
písemnou formou odvolat.
b) Klient nic nenamítá proti pořizování a zveřejňování fotografických a audio-vizuálních
záznamů o jeho osobě, které vzniknou v průběhu poskytování sociální služby. Poskytovatel
se zavazuje respektovat v této souvislosti právo Klienta na vyjádření nesouhlasu v každém
individuálním případě. Klient bude vždy individuálně seznámen s fotografickým či audiovizuálním materiálem, který by měl být zveřejněn. Souhlas bude vždy písemný.
2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, pokud nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
3. Změny této smlouvy je možno provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.
4. Za Poskytovatele podepisuje smlouvu ředitel Oblastní charity Pardubice nebo pověřený
zaměstnanec.
5. Nabytím účinnosti této Smlouvy pozbývají platnosti veškeré předešlé Smlouvy mezi
Poskytovatelem a osobou, včetně jejich dodatků.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží
jeden.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
a) Pravidla pro poskytování Sociálně aktivizačních služeb (Informační materiál pro klienty),
b) Individuální plán rodiny,
c) Souhlasné prohlášení klienta o zpracování osobních a citlivých údajů.
8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že
Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V

dne
……………………………………

………………………………….
podpis a razítko Poskytovatele

podpis Klienta
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