Smlouva o poskytování sociální služby
Domov Zátiší s.r.o. – Domov pro seniory
Modřínová 1522, 250 82 Úvaly, e-mail: domov.zatisi@email.cz
Číslo smlouvy:
Poskytovatel:
Domov Zátiší s.r.o.
Modřínová 1522, 250 82 Úvaly
IČ: 05212502
Identifikátor služby: 6235022
Jednatel:
Zastoupen:

Zuzana Černoušková

(dále jen „Domov“) na straně první

a
Uživatelem:
Jméno a příjmení:
Za svobodna:
Trvalé bydliště:
Datum narození / rodné číslo:
OP:
zdravotní pojišťovna/typ pojištění:
Zástupcem uživatele:
Jméno a příjmení:
Vztah k uživateli (syn, dcera, jiný):
Trvalé bydliště:
Kontakty: tel.:

e-mail:

(dále jen „uživatel“ nebo „zástupce uživatele“) na straně druhé

(Poskytovatel, uživatel a Zástupce uživatele dále v textu též jako „Smluvní strany“ a každá
jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo „Strana první“ či „Strana druhá“)

V souladu s ustanovením §49 zákona č.: 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a vyhláškou č.. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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uzavírají tuto smlouvu s poskytovatelem: Domov Zátiší s.r.o., Modřínová
1522, Úvaly 250 82
(dále jen „smlouva“)

Rozsah poskytování sociální služby a výše její úhrady

I.

Uživatel má právo požádat domov o kterýkoliv úkon z těchto
základních činností, dle §39 zák. o sociálních službách:

1.1.

a.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

b.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu.

c.

Poskytnutí stravy.

d.

Pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech.

e.

Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.

f.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

g.

Sociálně terapeutické činnosti

Uživateli mohou být poskytovány také další nadstandardní,
fakultativní služby specifikované v ceníku fakultativních služeb,
které jsou zahrnuty v základní ceně za poskytování služby. (příloha
smlouvy č.5)

1.2.

Konkrétní rozsah poskytování sociální služby je specifikován
v individuálním plánu, který bude vytvořen v průběhu poskytování
sociální služby, dle možností a potřeb uživatele, včetně
stanoveného osobního cíle (cílů).

1.3.

Uživatel prohlašuje, že jeho zdravotní stav umožňuje
poskytování služby v domovu bez nutnosti současného
poskytování nepřetržité zdravotní péče.

1.4.
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II.

a.

b.

Místo a čas poskytování sociální péče

1.

Služba sjednaná v čl. I. Této smlouvy je poskytována v Domově
pro seniory, Domov Zátiší s.r.o., Modřínová 1522, Úvaly 250 82
a to nepřetržitě 24hod. denně, 7dní v týdnu, na území
Středočeského kraje a Hlavního města Prahy.

2.

Domov se touto smlouvou zavazuje:

a.

Poskytnout uživateli služby v prostorách domova na dobu
neurčitou s nástupem dne:

b.

Udržovat prostory domova ve stavu způsobilém pro řádné
užívání a zároveň zajistit nerušený výkon práv spojených
s poskytováním služby.

3.

Uživatel se zavazuje:

Obvyklým způsobem užívat společně s ostatními uživateli
v domově:
a.

WC a koupelny v přízemí a 1. Patře

b.

Jídelnu se společenským prostorem v přízemí

c.

Zahradu s posezením

d.

Bazén

Užívat jemu vyhrazené prostory a prostory ke společnému užívání
řádně v souladu s touto smlouvou a domovním řádem.

III.

1.

Stravování

Domov poskytne uživateli stravování dle zásad racionální výživy
a v rozsahu dle doby pobytu uživatele.
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2.

Stravování probíhá dle vnitřních pravidel domova a podle
předem zveřejněného jídelního lístku.

3.

Domov zajistí uživateli stravování podle jeho individuálního
dietního režimu.

IV.

1.

Péče

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli,
který je příjemcem příspěvku na péči, tyto úkony:

a.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

b.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.

c.

Pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech.

d.

Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

e.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

f.

Sociálně terapeutické činnosti

V.

Výše úhrady a způsob jeho placení

1.

Uživatel je povinen zaplatit úhradu poskytovateli za poskytování
stravy a pobytu v domově dle platného ceníku za poskytování
sociální služby (příloha smlouvy č. 4

2.

Strana druhá se zavazuje a je povinna:

a.

zaplatit úhrady za stravu a pobyt v domově, nejpozději do 15.
dne kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu
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měsíci, za který je úhrada hrazena.
b.

Platit úhradu (nevyhovující škrtněte)
i.

V hotovosti v kanceláři domova

ii.

Převodem na účet domova: č.ú.: 131121910/5500, VS: je
totožný s číslem smlouvy.

3.

Za každý den předem odhlášené stravy se vrací poměrná část
úhrady za stravu. Pokud z vážného důvodu (hospitalizace
v nemocnici) nemohla strana druhá stravu odhlásit, též není
počítaná.

4.

Strana první je povinna vyúčtovat a předat straně druhé
písemné vyúčtování přeplatků nejpozději 15. dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž přeplatky
vznikli.

5.

Činnosti (služby) sjednané jako fakultativní, jsou poskytovány za
plnou úhradu a platí se ihned po jejich poskytnutí, dle ceníku
fakultativních služeb (příloha smlouvy č. 5) a ceníku úkonů
sociální služby (příloha smlouvy č. 3).

VI.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel domova
stanovených pro poskytování sociální služby.

1.

Uživatel i zástupce uživatele prohlašují, že byli seznámeni
s vnitřními pravidly domova a že jim plně porozuměli. Zároveň
se zavazují a jsou povinni tato pravidla dodržovat.

VII. Ochrana

1.

osobních údajů

Uživatel souhlasí s tím, aby kompetentní pracovníci domova
dále zpracovávali jim poskytnuté citlivé údaje k zajišťování
všech úkonů, které vyplívají z jejich činností ve vztahu k osobě
uživatele, nezbytně nutných k poskytování sociální služby
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v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.

Činnosti:

a.

Vytvoření smlouvy o poskytování sociální služby.

b.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

c.

Vytvoření dotazníku o poskytování péče v domově a práce
s ním.

d.

Nahlížení do zdravotní dokumentace, její vedení a úschovu.

e.

Podpora při komunikaci s rodinnými příslušníky a blízkými
osobami (údaje o těchto osobách – adresy tel. čísla)

f.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora
při sociálně terapeutických a aktivizačních činnostech.

3.

Uživatel dále souhlasí, že o průběhu poskytování sociální služby
bude veden spis, do něhož má právo nahlížet. Veškeré
záznamy podléhají ochraně osobních údajů podle výše
uvedeného zákona.

VIII.

Ukončení trvání této smlouvy. Výpovědní důvody
a lhůty.

a.

1.

Smluvní strany mohou ukončit smlouvu na základě vzájemné
dohody a to písemnou formou.

2.

Poskytování sociální služby se ukončuje dnem úmrtí uživatele.

3.

Strana druhá může ukončit smlouvu bez udání důvodu za těchto
pravidel:

Výpověď musí být podána a doručena straně první písemnou
formou.
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b.

Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla straně
první doručena.
4.

Strana první může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a.

Zhoršení zdravotního stavu uživatele tak, že bude vyžadovat
pravidelnou lékařskou péči.

b.

V případě, že uživatel i přes výstrahu porušuje dobré mravy a
hrubě se chová vůči ostatním uživatelům, či personálu domova.

c.

V případě, že záměrně a opakovaně poškozuje věci a majetek
poskytovatele.

d.

Strana druhá neplatí úhrady ve výše určeném termínu.
5.

Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
straně druhé doručena.

IX.

Doba platnosti smlouvy

1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu
oběma smluvními stranami.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.

Uživatel služby nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou
osobu.

X.

Ostatní ujednání

1.

Uživatel je povinen vystěhovat si své věci z prostoru domova do
konce následujícího dne po dni ukončení sociální služby.

2.

Jestliže bývalý uživatel věci nevyklidí, budou 14dní uskladněny
a poté si poskytovatel vyhrazuje právo věci zlikvidovat bez
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náhrady.

XI.

1.
2.

Udělení souhlasu

Uživatel souhlasí s podporou personálu při užívání léků, není li
schopen je užívat zcela samostatně.
Uživatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů svému
zástupci:
Jméno zástupce:
XII. Závěrečná

ustanovení

1.

V této dohodě, pokud z kontextu nevyplívá jinak, zahrnuje
význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova
v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý
rod rovněž zahrnuje ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze
pro přehlednost a nemají vliv na výklad této smlouvy.

2.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících
ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že může být odděleno od
ostatního obsahu této smlouvy.

3.

Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními
stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje
veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této smlouvy.

4.

Tato smlouvy může být změněna písemnými dodatky
podepsanými všemi stranami.

5.

Tato smlouva a je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá
Smluvní strana obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

6.

Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé
v důsledku uzavírání této dohody.

7.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím
obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
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8.

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s archivací a
zpracováním osobních dat dle zákona č. 101/200 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

•

Příloha č. 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

•

Příloha č. 2. Domovní řád Domova Zátiší s.r.o.

•

Příloha č. 3. Ceník úkonů sociální služby

•

Příloha č. 4. Ceník za poskytování sociální služby

•

Příloha č. 5. Ceník fakultativních služeb

Na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy
V Úvalech dne:
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