SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
www.scskutec.cz

Smlouva o poskytování služby sociální péče
číslo
uzavřená v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména podle
§ 40 citovaného zákona a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení Zákona o sociálních službách a dle Zákona č. 89/20010 Sb., občanský
zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

1) pan/paní
narozen(a):
trvalé bydliště:
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
a
2) Název zařízení:
zastoupené statutárním zástupcem:
adresa:
IČ:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
oprávnění:

SeniorCentrum Skuteč
Josefem Tumpachem, ředitelem
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
75016541
78-8173780267/0100
469 699 900, 602 161 184
tumpach.josef@scskutec.cz
Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve
smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
číslo registrace 668 90 61

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče
Pečovatelská služba,
v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“.

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytování Pečovatelské služby, ve smyslu § 40 Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem
Osobě podle této Smlouvy, a to v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy.
II.
Osobní cíl
Smluvní strany se dohodly, že poskytované služby budou směřovat k naplňování tohoto
osobního cíle Osoby:
- zůstat co nejdéle doma
Na základě osobních cílů bude Poskytovatel průběžně sestavovat společně s Osobou
individuální plán péče a službu bude realizovat v souladu s ním.
III.
Účel Smlouvy
Tuto Smlouvu uzavírá Poskytovatel s Osobou za účelem poskytování sociální služby
specifikované v čl. I. této Smlouvy s cílem zajistit Osobě pravidelnou pomoc a podporu,
kterou potřebuje vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci.
IV.
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě následující úkony péče:
Rozsah, způsob a četnost jednotlivých úkonů je blíže specifikován v individuálním
plánu péče klienta.
V.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná dle této Smlouvy se poskytuje na adrese trvalého bydliště Osoby.
(2) Služba se poskytuje počínaje dnem , po dobu platnosti Smlouvy.
VI.
Výše úhrady, způsob vyúčtování a placení úhrady
(1)
Osoba je povinna zaplatit za poskytnuté služby úhradu dle platného ceníku služeb
a na základě měsíčního přehledu realizovaných úkonů.
(2)
Úhrada se může měnit v závislosti na změně obecně právních předpisů, na vývoji
cen, okolností a kritérií, za kterých jsou služby poskytovány. Změnu ve výši úhrad je
Poskytovatel povinen oznámit písemně i s odůvodněním.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc,
a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se služba
uskutečnila.
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(4) Osoba je povinna platit úhradu do 5 dnů po předložení vyúčtování buď v hotovosti
proti pokladnímu dokladu pověřenému pracovníkovi Poskytovatele, nebo na účet
Poskytovatele 78-8173780267/0100.
VII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, pokud:
a) Osoba opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Vnitřních
pravidel Pečovatelské služby, vč. nezaplacení úhrady za poskytnuté sociální služby za
dobu delší než 1 měsíc po obdržení vyúčtování, nebo nevyužívání úkonů péče ve
stanoveném minimálním rozsahu. Za opakované je považováno porušení povinností
opakující se třikrát v průběhu kalendářního roku,
b) Osoba nevyužívá služeb Poskytovatele déle než 3 měsíce,
c) Osoba již nespadá do cílové skupiny Poskytovatele (Osoba bez ztráty soběstačnosti,
Osoba vyžaduje nepřetržitý dohled, Osoba není schopna zajistit prostředí pro bezpečné
poskytování služby, Osoba se specifickými potřebami a požadavky, které nemůže
Poskytovatel splnit).
(3) Výpovědní lhůta činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním pracovním dnem
následujícím po dni, v němž byla tato výpověď doručena.
VIII.
Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Osoba prohlašuje, že jí byla předána Vnitřní pravidla v písemné podobě, že s nimi byla
náležitě seznámena, a že jim rozuměla. Osoba se zavazuje Vnitřní pravidla dodržovat.
IX.
Závěrečná ustanovení
(1) Platnost Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními
stranami, a to na dobu neurčitou.
(2) Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na nikoho jiného.
(3) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(4) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
prohlašují, že se Smlouvou byly seznámeny, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(6) Při ukončení Smlouvy musí být vráceny všechny pomůcky zapůjčené
Poskytovatelem.
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(7) Tato Smlouva ruší platnost všech předchozích Smluv o poskytování sociálních
služeb se SeniorCentrem Skuteč.
Ve Skutči dne

………………………………
podpis Osoby

………………………………

podpis Poskytovatele
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