Denní stacionář Ratolest
Sarato vská 3392/8 , Pra ha 1 0 – Strašnice, 100 00
ratolest@diako nie -praha.cz, 603 16 6 622

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1)Uživatel
Jméno : ………………………… nar.:
Bydliště: ………………………………….
Zastoupená: ………………………………………………..
(v textu této smlouvy dále jen Uživatel“)

a
2) Poskytovatel
Diakonie ČCE – středisko Praha
IČ: 629 31 270
Se sídlem: Vlachova 1502/20, Praha 13, 155 00
Zařízení poskytovatele: Denní stacionář Ratolest, Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10
tel./fax: 274 821 297 e-mail: ratolest@diakonie-praha.cz
zastoupený: Mgr. Jakubem Suchlem – ředitelem nebo Radkou Jahodovou DiS., - vedoucí
služby
(v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“)

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři podle § 91 tohoto zákona
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)

I.
Rozsah poskytování sociální služby
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(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v denním stacionáři v souladu s §46
zákona č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách) a §12 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
(prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách) služby uvedené v tomto odstavci.
Tyto služby jsou poskytovány jakožto „základní činnosti“ ve smyslu zákona č. 108/2006
Sb. a jsou poskytovány dle individuálních potřeb Uživatele. 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) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) základní sociální poradenství.
(2) Cíl spolupráce byl specifikován na základě záznamu z jednání se zájemcem o službu.
Pravidla spolupráce, obsah a rozsah poskytovaných služeb budou realizovány v rámci
individuálního plánu uživatele. V den podpisu této smlouvy si Uživatel vybral jako svůj cíl
spolupráce ve službě denního stacionáře : Být v kolektivu vrstevníků a navazovat
přátelské vztahy.
(3) Osobě mohou být dále Poskytovatelem poskytovány jako fakultativní tyto další služby.
Nabídku a rozsah fakultativních služeb upravuje příloha č. 1 této smlouvy.
Na poskytování těchto fakultativních služeb má Uživatel nárok pouze v předem sjednaném
rozsahu. Nabídka služeb se může v průběhu služby měnit.

II.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v Denním stacionáři Ratolest
provozovaném Poskytovatelem na adrese detašovaného pracoviště.
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(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v pracovní dny v době od 7 do 16
hodin. Denní stacionář je v průběhu letních měsíců uzavřen po dobu 5-ti týdnů z důvodu
čerpání řádných dovolených pracovníků.

III.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel je povinen Poskytovateli zaplatit úhradu za služby poskytované jako „základní
činnosti“ (čl. I. odst. 1,). Výše úhrady těchto služeb je stanovena v souladu s §75 zákona o
sociálních službách a § 12 odst. 2, písm. a, vyhlášky č. 505/2006 Sb. Výše úhrady je
stanovena v příloze č. 1, která je přílohu této smlouvy. V době nepřítomnosti Uživatele si
Poskytovatel účtuje udržovací poplatek na zajištění provozu organizace viz příloha č. 1
této smlouvy. Výši úhrady může Poskytovatel měnit v souladu s cenami danými příslušnou
vyhláškou. V takovém případě o této změně musí Uživatele informovat alespoň jeden
měsíc před případným navýšením či snížením ceny. Cena služeb pak bude individuálně
upravena v příloze č. 1 této smlouvy.
(3) Podle výběru stravy dle čl. I písmeno c) je Uživatel povinen zaplatit úhradu za stravu.
Při stanovování cen stravy se Poskytovatel zavazuje dodržovat § 12 odst. 2, písm. b,
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
(4) Úhrada za služby (tj. za „základní činnosti“ a fakultativní služby) a stravování probíhá
platbou za skutečně odebrané služby v daném měsíci. Platba za služby a stravování je
splatná do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém jsou příslušné služby a
stravování poskytovány.
Platbu provede Uživatel buď převodem na účet Poskytovatele
č. účtu:

6015-0127747339/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebo v hotovosti

v pokladně Denního stacionáře Ratolest v pokladních hodinách.

Pokladní hodiny jsou

vyvěšeny na nástěnce střediska.
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(5) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování za poskytování služeb spadající
mezi „základní činnosti“ (čl. I odst. 1, této smlouvy).

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Pravidlem Soužití v Denním stacionáři
Ratolest, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Tato pravidlo je veřejně
umístěno na hlavní nástěnce. Uživatel prohlašuje, že byla s vnitřními pravidly seznámena,
že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla.
Uživatel i Poskytovatel se zavazují, že jsou povinni tato pravidla dodržovat. Součástí
vnitřních pravidel je také postup při vyřizování stížností. Na základě jednání se zájemcem
o službu je specifikován osobní cíl uživatele a stanoven způsob pravidel spolupráce na
základě individuálních přání a potřeb uživatel

V.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoli a to bez udání důvodu. Účinnost výpovědi
dané Osobou nastává dnem následujícím po dni doručení.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit
úhradu podle čl. III. této Smlouvy.
b) jestliže Uživatel i po opětovném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí
vyplývají z vnitřních pravidel - viz Pravidla soužití – příloha č. 3., bod.5,7,8,10,11.
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c) jestliže dojde ke změně zdravotního stavu Uživatele v takové míře, že Poskytovatel
nemůže zajistit potřebnou péči a uživatel se dostane mimo cílovou skupinu, pro kterou je
sociální služba určena.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2,
písmeno a) a b) tohoto článku činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli
doručena.

VI.

Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou ode dne jejího podpisu. Uživatel nemůže
práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

VII.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo vypovězena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a
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že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

(5) Uzavřením této smlouvy se ruší všechny předcházející smlouvy a dohody uzavřen
ohledně poskytování sociálních služeb Poskytovatelem Uživateli, ať již byly uzavřeny
v písemné nebo ústní formě.

V Praze dne:……………..

…………………………………
podpis Uživatele

………………………………
podpis a razítko Poskytovatele

Přílohy: 1. Smluvní ujednání o úhradě služeb a stravování
2. Souhlas se shromažďováním osobních dat a uveřejňování fotografií
3. Pravidla soužití
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