FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, denní
stacionář
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz, web:
www.fchltm.cz
Provozuje: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO:
46769382

Pan (paní): …………… …………………………………………………………………
Datum narození: ………………………….
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………...
(dále jen „ uživatel“)
Případně zastoupený opatrovníkem:
Panem/paní: ……………………………………………….……………………………..
Datum narození: ……………………………………….…………………………………
Trvale bytem: …………………………………………………………………………….
a
Farní charita Litoměřice
Charitní domov sv. Zdislava - Denní stacionář
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
zastoupená Mgr. Biolkovou Jaroslavou, DiS. - vedoucí Charitního domova sv. Zdislava,
s pravomocí k uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v Charitním domově sv. Zdislava
v textu této Smlouvy dále jen „poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, uzavírají tuto
Smlouvu o poskytnutí sociální služby
v Charitním domově sv. Zdislava - denní stacionář
na adrese: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
podle ustanovení § 46 cit. zák. v platném znění, identifikátor služby 1269156
v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb., § 91, o sociálních službách, vyhláškou
MPSV ČR č. 505/2006 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., §51, občanský zákoník uzavírají tuto

Smlouvu o poskytování sociální služby v denním stacionáři podle
§ 46 citovaného zákona a jeho prováděcími předpisy
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
I.
Úvodní ustanovení
Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách).

Korunové konto: 19 -5927090227/0100 u KB Litoměřice

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je poskytování sociální služby poskytovatelem uživateli, druh Denní
stacionář, ve smyslu ustanovení § 46 zákona o sociálních službách, souvisejících ustanovení a
prováděcích předpisů zákona o sociálních službách.
2. Sociální služba uvedená v odstavci 1 tohoto článku bude uživateli poskytovatelem
poskytována ambulantně v Charitním domově sv. Zdislava - denním stacionáři,
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
III.
Účel smlouvy
Tuto Smlouvu uzavírá poskytovatel s uživatelem za účelem poskytování sociální služby
specifikované ve článku II. s cílem zajistit uživateli pravidelnou pomoc a podporu, kterou
potřebuje vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci, zejména směřující k setrvání
v přirozeném prostředí a zvýšení nebo udržení soběstačnosti.
IV.
Rozsah poskytované sociální služby
1. Podle § 46 zákona o sociálních službách poskytuje denní stacionář tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc a podpora při podávání jídla pití
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy dle zveřejněného týdenního jídelního lístku a vnitřních pravidel
poskytovatele
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
- zajištění stravy je dohodnuto v rozsahu
- snídaně
- dopolední svačina
- oběd
- odpolední svačina
- večeře
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, např.
účast na kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích pořádaných jak
poskytovatelem, tak jinými organizacemi
f) sociálně terapeutické činnosti,
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- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících začleňování osob,
např. činnost při výrobě drobných dekorativních předmětů, domácí pečení, práce
na zahradě, případně další volnočasové aktivity
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
h) základní sociální poradenství
i) doprava uživatele - jedná se o fakultativní službu zpoplatněnou dle platného
ceníku poskytovatele dopravy
2. Uživatel bude využívat služby denního stacionáře v rozsahu těchto úkonů:
- poskytnutí stravy,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- základní sociální poradenství.
- doprava uživatele do a z denního stacionáře
-

Zdravotní péče
poskytovatel se zavazuje dle § 36 Zákona čl. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v platném znění zajistit zdravotní péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato péče je poskytována na
základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře.

3. Z fakultativních činností bude uživatel využívat tyto úkony, které si bude sám hotově hradit:
- kadeřnické služby
ano - ne
- pedikérské služby
ano - ne
V.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují v denním stacionáři, který se nachází
v Charitním domově sv. Zdislava, Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice.
2. Služby sjednané ve článku II. Smlouvy se poskytují v pracovní dny v době od 7:00 hod. do
17:00 hod.
3. Uživatel bude využívat služby denního stacionáře dle přílohy č. 1 této smlouvy. Rozsah
služeb a četnost se bude řídit dle přílohy č. 1. Každé další případné změny budou řešeny
novou přílohou, která bude nahrazovat přílohu předchozí.
Služby v denním stacionáři by měly být poskytovány minimálně v rozsahu 1/2dne z důvodu
dobré adaptace uživatele. Možno navolit v době od 7:00 - 17:00 hod dle dohody.
4. Služby jsou zajišťovány na základě uzavřené Smlouvy s platností od doby uzavření do doby
ukončení.
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VI.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby podle sazebníku úhrad poskytovatele
(příloha č. 2).
2. Poskytovatel si vymezuje právo na změnu výše úhrad jednostranně vydáním nové přílohy č. 2
(sazebníku) a je povinen uživatele o této změně informovat nejméně 1 měsíc předem.
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za služby ve výši sjednané touto přílohou.
3. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc do 10. dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla služba v denním stacionáři
poskytnuta.
4. Uživatel je povinen uhradit za kalendářní měsíc částku za sjednané úkony podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.
5. Služby poskytnuté uživateli je uživatel povinen uhradit zpětně, nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla služba v denním stacionáři poskytnuta. Úhrada za
poskytnuté služby se provádí buď v hotovosti kompetentním pracovníkům poskytovatele,
kteří poskytnou uživateli stvrzenku o přijetí finanční částky, nebo na účet poskytovatele. Číslo
účtu je 19 - 5927090227, kód banky je 0100 a variabilní symbol (uvádějte bez mezer) je
měsíc 01, 02 ….. (měsíc, za který byla služba poskytnuta) + rodné číslo bez lomítka (vzor
535408) = 01535408.
VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s
příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách ve smyslu
prováděcích předpisů a při poskytování uplatňovat standardy kvality sociálních služeb.
2. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které
mají dopad na obsah této Smlouvy, předloží poskytovatel uživateli návrh na změnu této
Smlouvy.
3. Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v
dohodnutém termínu.
4. Uživatel se zavazuje dodržovat „Vnitřní pravidla pro poskytování denního stacionáře“. Svým
podpisem stvrzuje, že byl s tímto dokumentem seznámen a jeho písemné zpracování obdržel
při sepisování Smlouvy.
VIII.
Osobní cíl či očekávání
1.

Poskytovatel se zavazuje a je povinen uživatele vést k realizaci jeho osobních cílů či
očekávání, které uživatel chce dosáhnout při využívání poskytované sociální služby.
2. Osobní cíle či očekávání jsou stanovovány individuálně a jsou součástí dokumentace
jednotlivých uživatelů.
3. Osobním cílem či očekáváním uživatele může být např. najít si nové přátele a
prostřednictvím služeb Denního stacionáře trávit dopoledne či odpoledne aktivitami, které
jsou v Denním stacionáři realizovány.
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IX.
Ochrana osobních údajů
1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s § 11, zákona č. 101/2000 Sb., že všechny osobní údaje
uživatele bude shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním
poskytované sociální služby. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným
fyzickým a právnickým osobám a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu.
2. Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede poskytovatel.
3. Všichni zaměstnanci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle zákona o
sociálních službách.
X.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a dále úmrtím uživatele nebo zánikem
poskytovatele nebo uplynutím doby sjednané v příloze č. 1.
2. Tuto Smlouvu je uživatel oprávněn vypovědět, a to i bez udání důvodu.
3. Tuto Smlouvu je poskytovatel oprávněn vypovědět z důvodu:
a) Jestliže se uživatel dopouští hrubého porušení svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a
vnitřních předpisů poskytovatele např.:
- zejména vědomé nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc
od obdržení vyúčtování, i přestože byl poskytovatelem upozorněn nebo vyzván,
- uživatel užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje, dopouští se krádeží nebo
jiné trestné činnosti.
b) Jestliže se uživatel dopouští jiného, méně závažného nebo opakovaného (4x v průběhu 6
měsíců), porušování vnitřních předpisů poskytovatele.
c) Pokud se v průběhu poskytování sociální služby zjistí, že uživatel zatajil důležité informace
o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany
poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek pro cílovou skupinu poskytovatele.
d) Pokud uživatel bezdůvodně nevyužívá služeb poskytovatele po dobu 3 měsíců.
e) Pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního stavu a poskytovatel není
oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a
požaduje nebo došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu osoby, které byla
poskytována služba, které vylučují poskytnutí takové sociální služby.
Výpovědní lhůta byla smluvními stranami sjednána pro výpověď danou
poskytovatelem na 1 měsíc a pro výpověď danou uživatelem na 5 pracovních dnů.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změny v této Smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou
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číslovaných dodatků.
3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží jedno
vyhotovení Smlouvy a uživatel obdrží druhé vyhotovení Smlouvy.
Otázky ve Smlouvě dále výslovně neupravené a právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí
režimem občanského zákoníku.
4. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, že rozumí obsahu Smlouvy a s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Litoměřicích dne …………………..

……………………………………..
Podpis uživatele

……………………………………
Razítko a podpis poskytovatele

Příloha:
č. 1 - Místo a čas poskytování sociální služby
č. 2 - Sazebník úhrad
č. 3 - Sazebník úhrad za fakultativní činnosti
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