Smlouva o poskytnutí sociální služby
uzavřená dle § 40 zákon č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
Dne:
smluvní strany
Pan/paní
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt: Velké Hamry
Dále v textu dohody jen Uživatel
a
Město Velké Hamry
Pečovatelská služba, Id 7207666
Velké Hamry 362, 46845
Zastoupené Ing. Jaroslavem Najmanem – starostou
Dále v textu dohody jen Poskytovatel

uzavírají v souladu s § 40 zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů Smlouvu o poskytnutí sociální služby – pečovatelské služby
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“ )

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Poskytovatel se v rámci svých možností zavazuje poskytovat a Uživatel se je oprávněn
užívat smlouvou stanovené služby.

II.

Rozsah poskytování sociální služby

a)
Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto
základních činností při poskytování pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních
službách:
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
4. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7. Fakultativní činnosti pečovatelské služby
Popis činností je uveden v ceníku pečovatelské služby, který je přílohou této smlouvy.
b)
S každým uživatelem bude sepsán individuální plán kritérií, který bude
obsahovat specifikaci poskytovaných služeb a případné změny v poskytovaných
ůkonech.

III. Místo a čas poskytování pečovatelské služby.
8.
Služby dle článku II. Smlouvy jsou poskytovány v domácnosti uživatele,
na adrese uvedené v této smlouvě, na katastru obce Velké Hamry.
9.
Služby sjednané v čl. II Smlouvy se poskytují v pracovní dny pondělí až
pátek v době od 6.30 do 19.00 hodin po dobu platnosti Smlouvy.

IV. Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení
a)
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby v částce
odpovídající platnému ceníku pečovatelské služeby, který schválila rada města a je
uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Služby jsou účtované v Kč a jsou účtovány podle
skutečně stráveného času, který je potřebný k provedení sjednaného úkonu, dle
platného ceníku úhrad. Ceník úhrad je stanoven v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Organizace je oprávněna provádět změny v dokumentu Ceník
úhrad, o změně výše úhrad je povinna písemně informovat Uživatele služeb. Pokud
uživatel s cenami za služby nesouhlasí má právo na ukončení smlouvy.
b)
Každý Uživatel má měsíční výkaz služeb, který vždy k poslednímu
kalendářnímu dni v měsíci s pečovatelkou odsouhlasí a podepíše. Platbu uhradí
pečovatelce v hotovosti na základě pokladního bloku s uvedením částky za služby za
celý měsíc.
c)
Přeplatky a nedoplatky na úhradách za poskytované služby podle této smlouvy
je Poskytovatel povinen neprodleně vyúčtovat a předat uživateli. Přeplatek je
poskytovatel povinen vyplatit Uživateli nejpozději do 25. dne měsíce, následujícím po
měsíci, ve kterém byl přeplatek zjištěn. Nedoplatek je Uživatel povinen uhradit
Poskytovateli nejpozději do 25. dne měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém byl
nedoplatek zjištěn.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

V.
a)

Uživatel může Smlouvu vypovědět písemně bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 1 měsíc.

b)

Poskytovatel může smlouvu vypovědět písemně pouze z těchto důvodu:
1)
2)

3)

jestliže Uživatel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy
jestliže se Uživatel chová k personálu či ostatním uživatelům
způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede k vytváření
zneklidňujícího prostředí
uživatel pravidelně po dobu 6 měsíců nečerpá službu

c)

Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď danou poskytovatelem z důvodů
uvedených v odst. b) činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

d)

Výpověď může být učiněna vzájemnou dohodou obou stran s okamžitou
platností.

VI. Práva a povinnosti Uživatele
a)

Uživatel má právo na pečovatelskou
zaměstnanců Poskytovatele.

b)

Uživatel se zavazuje uhradit škodu na zařízení a věcech Poskytovatele,
kterou způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

c)

Uživatel je oprávněn kdykoli žádat o změnu svého individuálního plánu tak,
aby odpovídal jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a potřebám.

VII.

službu, respektující přístup

Doba platnosti Smlouvy

a)

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

b)

Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této
Smlouvy postoupit na jiného.

c) Smlouva pozbývá platnosti dnem úmrtí uživatele nebo jeho trvalým umístěním
do jiného zařízení.

VIII. Závěrečná ustanovení
a)

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

b)

Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou
číslovaného Dodatku smlouvy, který bude její nedílnou součástí.

c) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni.
d)

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a
s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

Ve Velkých Hamrech dne:

………………………………….
Uživatel

…..………………………………..
Poskytovatel

