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
§ 48 citovaného zákona a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení Zákona o sociálních službách a dle Zákona č. 89/2010 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 pobytovým zařízením
sociálních služeb ve smyslu Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
číslo registrace 153 12 20

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
uzavírají tuto smlouvu o poskytování služby sociální péče
Domov pro seniory,
v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“.

I. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytování služby sociální péče Domov pro seniory, ve
smyslu § 48 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:
-

mít zajištěnu péči o svou osobu v oblastech, na které nestačí

Na základě osobních cílů bude Poskytovatel průběžně sestavovat společně s Osobou
individuální plán a službu bude realizovat v souladu s ním.
III. Účel Smlouvy
Tuto Smlouvu uzavírá Poskytovatel s Osobou za účelem poskytování sociální služby
specifikované v článku 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 tyto základní činnosti:
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče.
Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní i další služby.
Ubytování
(1) Osobě se poskytuje ubytování:
na jednolůžkovém pokoji ve střediskuDD.
(2) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid,
praní, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla a ošacení a žehlení.
(3) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání.
(4) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování řádně. V prostorách
nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
Stravování
Osobě se poskytuje celodenní strava. Podle provozních možností je poskytována i strava
dietní.
Péče
(1) Poskytovatel zajišťuje zdravotní a ošetřovatelskou péči formou zvláštní ambulantní
péče a prostřednictvím svých kvalifikovaných zaměstnanců.
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(2) Na základě potřeb vycházejících ze zdravotního stavu v danou chvíli, se zachováním
maximální míry soběstačnosti, jsou Osobě poskytovány tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Fakultativní činnosti
V souladu s provozními možnostmi a Vnitřními pravidly poskytuje Poskytovatel Osobě
fakultativní služby nad rámec základních činností:
a) doprava Osoby a jejích věcí do anebo z místa, které označí,
b) užívaní vlastních elektrických spotřebičů nad rámec této Smlouvy,
c) nadstandartní úklid.
V. Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná dle této Smlouvy se poskytuje v SeniorCentru Skuteč:
ve středisku DD, Smetanova 946, 539 73 Skuteč
nebo
ve středisku PE, Smetanova 914, 539 73 Skuteč.
(2) Služba se poskytuje počínaje dnem , a to každý den po dobu platnosti Smlouvy.
VI. Výše úhrady, způsob vyúčtování a placení úhrady
(1) Úhrady jsou stanoveny individuálně, a to v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a ceníkem úhrad, který je jako příloha nedílnou součástí této Smlouvy.
(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, proč ke změně dochází.
(3) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.
(4) Fakultativní služby se poskytují za úhradu podle platné směrnice o úhradách.
(5) Poskytovatel je povinen provést vyúčtování za poskytnutí služby sociální péče
nejpozději do 15. dne v měsíci, který následuje po měsíci, za který vyúčtování provádí,
a na požádání je Osobě předložit.
(6) Osoba je povinna platit úhrady, a to do 24. dne v kalendářním měsíci, za který náleží.
Osoba úhradu za pobyt a služby provede převodem na účet Poskytovatele č. 788176050227/0100, nebo na pokladně Poskytovatele.
(7) V případě včasného nezaplacení úhrady je Poskytovatel oprávněn odečíst si částku
z depozitního účtu.
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(8) Pokud Osoba není schopna zaplatit plnou výši úhrady za ubytování a stravu
stanovenou Poskytovatelem, může písemně požádat o snížení úhrady. Žádost musí být
doložena potvrzením o výši příjmů a čestným prohlášením, že osoba nemá finanční
prostředky k zaplacení plné výše úhrady. Poskytovatel na základě žádosti stanoví výši
úhrady za ubytování a stravu tak, aby po jejím zaplacení Osobě zůstalo alespoň 15 %
jejího příjmu. Příjmem osoby se pro účely stanovení úhrady rozumí příjmy dle zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Je-li na základě žádosti snížena úhrada za ubytování a stravu podle odstavce 8, je
Osoba, které jsou poskytovány sociální služby, povinna neprodleně oznamovat změny
v příjmu, které mají vliv na výši úhrady za ubytování a stravu.
(10) Při předem hlášeném pobytu mimo SeniorCentrum Skuteč, který trvá nejméně
2 dny (klient není v zařízení přes noc), se Osobě vrací část úhrady za stravu. Pravidla
pro poskytnutí vratek upravuje vnitřní směrnice.
(11) Příspěvek na péči a úhrada za ubytování se za dny nepřítomnosti klientovi
nevracejí.
(12) Obyvatelé, kteří mají na pokoji televizor nebo radiopřijímač, si provádějí úhradu
zákonných poplatků za tyto přijímače sami.
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, vč. nezaplacení
úhrady za ubytování a stravování do 30 dnů od její splatnosti nebo za poskytnutou
péči, byla-li Osoba povinna tuto úhradu podle Smlouvy platit. Za opakované je
považováno porušení povinností opakující se třikrát v průběhu kalendářního roku,
b) Osoba pobývá mimo zařízení nepřetržitě déle než 2 měsíce,
c) je Osoba hospitalizována nepřetržitě déle než 6 měsíců (v případě ukončení
hospitalizace a potřeby pobytové služby bude obnovená žádost řešena přednostně),
d) došlo ke změně zdravotního stavu Osoby, kdy Poskytovatel není schopen
poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny klient potřebuje a požaduje
(již nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována),
e) Osoba zvlášť hrubým způsobem porušuje Smlouvu nebo Vnitřní pravidla
organizace (agresivita, opakované poškozování cizího majetku, používání
nepovolených spotřebičů, poškozování majetku či dobrého jména
Poskytovatele,…).
(3) Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Dále pak automaticky úmrtím Osoby nebo
zánikem Poskytovatele.

(4) Výpovědní lhůta podle odst. 1, odst. 2 písm. a, b, c, d tohoto článku činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet následujícím kalendářním dnem, kdy byla druhé straně
doručena. V případě výpovědi podle odst. 2 písm. b, c, e lze Smlouvu ukončit okamžitě.
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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.
(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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