Smlouva o poskytnutí sociální služby
č.j.SOS//DSS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
Pí.
trvale bytem:
v textu této smlouvy (dále jen „uživatel“)

datum narození:

a
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (dále jen SOS Praha 8),
se sídlem, Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8
zastoupená ředitelkou Mgr. Lucií Vítkovskou.
IČ: 70871213 (v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“, případně SOS Praha 8)
ve smyslu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
(dále jen „zákon“)
Smlouvu o poskytnutí odlehčovacích služeb
I.
Předmět smlouvy
1) Smluvní strany sjednávají podmínky, za nichž bude SOS Praha 8 poskytovat uživateli
odlehčovací služby, případně i další služby, na nichž se účastníci dohodli.
2) Tato smlouva směřuje k naplnění osobních cílů uživatele. Ty jsou zjišťovány a průběžně
dosahovány v procesu individuálního plánování, který probíhá mezi uživatelem
a poskytovatelem.
Osobní cíl uživatele:
II.
Rozsah poskytování pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby budou poskytovány uživateli v Domě sociálních služeb (dále
jen DSS), S. K. Neumanna 2475, 182 00 Praha 8 v následujícím rozsahu:
- ubytování

- stravování
- úkony sociální péče
III.
Ubytování
1) Pobytové zařízení se nachází ve třípodlažním objektu.
Uživatel bude ubytován v 1. patře, v pokoji č. 2.
Přestěhování do jiného pokoje je možné jen ve zcela mimořádných případech a s písemným
souhlasem uživatele.
2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň s nástavcem,
židle, stolek, televize. Součástí je také sociální zařízení (WC + sprchový kout).
3) Mimo uvedený pokoj může uživatel obvyklým způsobem užívat společně s ostatními
uživateli: jídelnu, společenskou místnost, místnost pro návštěvy, čajovou kuchyňku,
meditační místnost a společnou koupelnu s pojízdnou vanou a sprchou.
4) Ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení
a drobné opravy osobního prádla a ošacení.
5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory ve stavu způsobilém pro řádné ubytování
a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užívání uvedených prostorů.
6) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádným způsobem.
IV.
Stravování
Poskytovatel zajišťuje uživateli celodenní stravování tj.:
snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři (a druhou večeři pro diabetiky).
K volnému použití po celý den jsou nápoje, tj. čaj, minerální voda či voda se sirupem.
V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle dietního režimu uživatele.

V.
Úkony sociální péče
Poskytovatel bude poskytovat uživateli dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění
základní činnosti a služby, podle jeho individuální potřeby, rozvedené v Příloze k Předpisu
pro úhradu za poskytování odlehčovacích služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy,
jedná
se o:

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) poskytnutí ubytování
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Uživatel si přeje využívat tyto úkony:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití ………denně………………120,Pomoc při oblékání a svlékání………………… denně………………120,Pomoc při prostorové orientaci………………… denně………………120,Pomoc při přesunu na lůžko…………………….. denně………………120,Pomoc při použití WC………………………….. denně………………120,Pomoc při úkonech osobní hygieny ……………. denně………………120,Mytí vlasů a stříhání nehtů …………………….. dle potřeby ……..... 120,Pomoc a podpora při aktivitách………………… dle potřeby ………. .120,Sociálně terapeutické činnosti ………………… dle potřeby ……….. 120,Pomoc při vyřizování běžných záležitostí ………dle potřeby ………...120,-
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VI.
Místo a čas poskytování služby
1) Odlehčovací služba se poskytuje v Domě sociálních služeb S. K. Neumanna 2475, 182 00
Praha 8.
2) Odlehčovací služba se poskytuje nepřetržitě, tj. 24 hod. denně, a to každý den po dobu
platnosti této smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu:
za ubytování v částce 200,- Kč/den za dvoulůžkový pokoj
210,- Kč za jednolůžkový pokoj
za stravování v částce 160,- Kč/den (diabetické diety)
150,- Kč/den (obyčejná a šetřící strava)
za úkony sociální péče tzn. za nezbytné služby, které jsou uživateli poskytovány dle jeho
individuální potřeby podle čl. V této smlouvy, odst. 1, písm. a), b) a dále písm. e), f), g),
h) poskytované souladu s § 10 vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Délka jednotlivých úkonů se vykazuje v minutách, které se sčítají a výsledek v hodinách
se násobí částkou 120,- Kč.
Celková úhrada za jeden den pobytu se skládá z částky za ubytování, stravu a za
skutečně poskytnuté úkony.

Uživatelům s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8 je k celkové úhradě za jeden den pobytu
účtováno 50,-Kč/den.
2) Úhrada se platí složenkou nebo bezhotovostně, a to nejpozději do 20. dne následujícího
měsíce za měsíc, kterého se vyúčtování týká
3) Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odst. 1 a 2 tohoto
článku za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. pracovního dne v měsíci, který následuje
po kalendářním měsíci, za který poskytovatel vyúčtování předkládá.
4) Klient má právo pobyt na určitou dobu přerušit. V případě nepřítomnosti 24 hodin
(počítáno od 0:00 do 23:59 téhož dne) se neúčtuje klientovi strava. Úhrada za pobyt je
započítávána i po dobu jeho nepřítomnosti.

VIII.
Ujednání o dodržování „Vnitřních pravidel pro odlehčovací služby v DSS“
stanovených poskytovatelem
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s uvedenými pravidly pro odlehčovací služby v DSS
včetně Domácího řádu DSS, které mu byly předány v písemné podobě. Tyto dokumenty mu
byly vysvětleny tak, že jim porozuměl a zavazuje se je dodržovat.
IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 5 dní.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení
se považuje zejména nezaplacení úhrady za dobu delší než 30 dnů,
b) jestliže se uživatel chová k ostatním uživatelům nebo personálu způsobem, jehož záměr
nebo důsledek snižuje lidskou důstojnost nebo vede k vytváření nepřátelského, ponižujícího
nebo zneklidňujícího prostředí.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto
článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato
výpověď uživateli a jeho rodině doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Tato smlouva je sjednána ode dne do . Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na
jiného.
XI.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2) Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Vnitřní pravidla“ a Domácí řád DSS, „Předpis pro
úhradu za poskytování odlehčovacích služeb“ s Přílohou.
3) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Praze dne

.......................................
podpis uživatele

V Praze dne

………………………………
Mgr. Lucie Vítkovská
ředitelka SOS Praha 8

