Dohoda o poskytování sociální práce při užívání
sociálního bytu
(dále jen „dohoda“)
uzavřená mezi
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
(dále jen „Uživatel“)
a
Název:
Město Velké Hamry
Sídlo:
Velké Hamry 362, 46845
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Najmanem – starostou
(dále jen „Poskytovatel“)

I.

Předmět dohody

1.

Předmětem této dohody je poskytování sociální práce poskytovatelem uživateli
sociálního bytu poskytovatele.

2.

Předmětem dohody není poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Předmětem této dohody je nastavení povinností a práv uživatele při užívání
sociálního bytu a dále závazek poskytovatele poskytovat uživateli sociální práci
k zajištění plnění povinností uživatele při užívání sociálního bytu.

4.

Cílem poskytování sociální práce je řádné užívání sociálního bytu, dodržování
podmínek bydlení a řešení problémů uživatelů, které s bydlením souvisí. Cílem
poskytování sociální práce je zamezit ztrátě bydlení uživatele.

II.

Rozsah poskytování sociální práce

1.

Poskytování sociální práce se řídí vnitřním předpisem Městského úřadu Velké Hamry
č. VS/01/2018 Metodika poskytování sociální práce.

2.

Sociální práce je poskytována v takovém rozsahu, který odpovídá skutečné potřebě
uživatele při užívání sociálního bytu.

3.

Sociální pracovník poskytovatele na základě sociálního šetření v rodině uživatele
stanoví ve spolupráci s uživatelem plán poskytování sociální práce. V plánu jsou
uvedeny oblasti, ve kterých v souvislosti s bydlením bude poskytována sociální práce.
Plán obsahuje cíle a postup směřující k dosažení těchto cílů. Konkrétní poskytování
sociální práce bude evidováno v monitorovacím listu uživatele.

4.

Sociální práce je poskytována bezplatně.

III. Místo a čas poskytování sociální práce.
1.

Sociální práce je poskytována především v přirozeném prostředí uživatele.

2.

Sociální práce může být poskytována v kanceláři sociálního pracovníka v čp. 590 Velké
Hamry, v bytě uživatele nebo na jiném místě.

3.

Konkrétní místo poskytování sociální práce je předmětem dohody mezi uživatelem a
sociálním pracovníkem.

4.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat sociální práci ve všední dny v době od 7:00 do
11:00 a od 13:00 do 15:00 na základě předchozí domluvy uživatele se sociálním
pracovníkem a dle kapacity sociálního pracovníka.

IV.

Povinnosti a práva uživatele

1.

Uživatel je povinen po celou dobu užívání sociálního bytu poskytovatele aktivně
spolupracovat se sociálním pracovníkem poskytovatele v rozsahu stanoveném
v plánu poskytování sociální práce.

2.

Uživatel je povinen umožnit sociálnímu pracovníkovi vstup do bytu za účelem
sociálního šetření a to na základě předchozí domluvy.

3.

Uživatel je povinen sociálního pracovníka informovat o všech skutečnostech, které by
mohly mít vliv na řádné užívání sociálního bytu.

4.

Uživatel je povinen řídit se pokyny sociálního pracovníka a poskytovatele v souvislosti
s užíváním sociálního bytu.

5.

Uživatel je povinen dodržovat pravidla uvedená v nájemní smlouvě k sociálnímu bytu.

6.

Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o změnu svého individuálního plánu tak, aby
odpovídal jeho aktuálním potřebám.

V.

Doba platnosti dohody

1.

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

2.

K automatickému ukončení dohody dochází dnem ukončení nájemní smlouvy s
uživatelem na sociální byt poskytovatele.

3.

Dohodu lze dále ukončit vzájemnou dohodou a nebo písemnou výpovědí s okamžitou
platností dnem doručení výpovědi druhé straně.

4.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět dohodu v případě:
•

že uživatel porušuje své povinnosti vyplývající z dohody,

•

že uživatel porušuje pravidla slušného chování vůči sociální pracovnici.

5.

Uzavření a trvání této dohody je nutnou podmínkou pro trvání nájemní smlouvy
uživatele na užívání sociálního bytu poskytovatele. V případě ukončení této dohody
z důvodu neplnění povinností a porušování této dohody uživatelem nebo v případě
vlastní vůle uživatele ukončit dohodu, je poskytovatel oprávněn ukončit nájemní
smlouvu s uživatelem na sociální byt.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

2.

Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou.

3.

Poskytovatel i uživatel prohlašují, že dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že ji neuzavřely v tísni.

4.

Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Velkých Hamrech dne:

………………………………….
uživatel

…..………………………………..
poskytovatel

