Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně
Handicap centra Srdce, o.p.s.

Poskytovatel:
Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 88
290 01 Poděbrady
IČO: 27576612
v textu této smlouvy dále jen ,,Poskytovatel”
I.
Označení smluvních stran
Uživatel:
Jméno a příjmení:……………………………………………….…………………………………
Datum narození:…………………………………………..……………………………………….
Adresa:…………………………………………………….………………………………………
Zákonný zástupce/opatrovník:
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………….
Telefonní číslo:……………………………………………………………..………………………

II.
Druh sociální služby
Poskytovatel a uživatel spolu uzavírají v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006
Sb. §91, smlouvu o poskytování péče v sociálně terapeutické dílně podle § 67 tohoto zákona.
III.
Rozsah poskytování sociální služby
1)
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
2)

Služba podle odstavce II. obsahuje tyto základní činnosti:

a.
b.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností.

d.

IV.
Místo a čas poskytování služby
1)
Služba sjednaná v čl. III. této smlouvy se poskytuje v Handicap centru Srdce, o.p.s. ,
Ostende 88, Poděbrady 290 01 po dobu 12 měsíců.
2)
Služba sjednaná v čl. III. této Smlouv se poskytuje v časovém rozsahu od 7:00 hodin
do 15:30 hodin a to každý všední den.
V.
Osobní cíl
1)
Poskytovatel se zavazuje a je povinen v rámci svých možností, uživatele podpořit při
realizaci jeho osobních cílů, kterých chce uživatel dosáhnout při využívání poskytované sociální
služby.
2)
Uživatel si stanoví při vstupu do služby své prvotní cíle, na kterých dále spolupracuje s
klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník zodpovídá za naplňování osobních cílů uživatele,
zjišťování nových osobních cílů a jejich evidenci a za tvorbu individuálních plánů.
VI.
Výše úhrady
Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady.
VII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených pro poskytování sociální služby
Uživatel se zavazuje dodržovat Pravidla - dílny Handicap centra Srdce, o.p.s.
Poskytovatel zodpovídá za poskytování služby uživateli v rozsahu daném odstavci III. a za míru
podpory dojednanou v individuálním plánu uživatele služby.
VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
A)
Uživatel může tuto smlouvu ukončit k určitému datu bez udání důvodů. Výpovědní
lhůta zde není dána.
B)
Poskytovatel může tuto smlouvu ukončit k určitému datu pouze z těchto důvodů:
1)
2)
3)

Porušování smluvních ujednání mezi poskytovatelem a užvatelem služeb.
Výrazné zhoršení zdravotního stavu uživatele, které vylučuje další poskytování služby.
Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z vnitřních pravidel
poskytovatele.
4)
Jestliže se uživatel chová ke klientům a zaměstnancům Poskytovatele způsobem, jehož
záměr nebo důsledek vedeke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci B) tohoto
článku je 14 dnů.

IX.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platností a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami na
dobu neurčitou.
X.
Podmínky ke změně smlouvy
Smlouva může být měněna dohodou obou stran písemným dodatkem ke smlouvě.
XI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Smlovu
neuzavřely v tísni za nápadně a nevhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že obsahu Smlouvy rozumí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

Osobní cíl uživatele:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
V Poděbradech dne:...........................

Podpis uživatele či jeho zákonného zástupce………………………………………………….

Podpis a razítko poskytovatele:………………………………………………………………..

