Společenství Dobromysl
Týdenní stacionář Dobromysl
Informační a kulturní centrum Dobromysl
Srbeč 39, 270 65IČO: 70107491, DIČ: CZ70107491, tel.:313 562 331, 603 938 190
e-mail : info@dobromysl.info, web: www.dobromysl.info, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 421036001/5500

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V TÝDENNÍM STACIONÁŘI DOBROMYSL
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Uživatel/ka:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště, kontakt:
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“
Zastoupený/á (Jméno, adresa pokud není shodná, kontakt):
a
Společenství Dobromysl, poskytovatel sociální služby
Se sídlem: Srbeč 39, 270 65, okres Rakovník
IČO: 70107491
DIČ: CZ70107491
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 421036001/5500
Zastoupený:
v textu této smlouvy dále jen „ Poskytovatel“
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
Smlouvu o poskytování sociální služby – týdenního stacionáře Dobromysl
Podle § 47
(v textu této smlouvy dále jen „ Smlouva“)
I.
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli tyto činnosti:
a) Ubytování
b) Stravování
c) Úkony péče
d) Fakultativní činnosti
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II.
Ubytování
1) Ubytování je poskytováno v jednolůžkových či vícelůžkových pokojích, WC a koupelny jsou
společné. Délku ubytování lze individuálně domluvit.
2) Mimo pokoj může uživatel společně s ostatními užívat také:
společenskou místnost, jídelnu, ergoterapeutickou dílnu, sálek, Infocentrum, zahradu, dvůr.
3) Ubytování zahrnuje: vytápění, studenou a teplou vodu, elektrický proud, úklid prostor, odvoz
odpadu, praní prádla, TV, internet.
4) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém
k řádnému ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním
těchto prostor.
5) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování. V prostorách nesmí uživatel
provádět bez souhlasu poskytovatele žádné změny.
III.
Stravování
1) Poskytovatel se zavazuje zajistit uživateli celodenní stravování v rozsahu: snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře, včetně celodenního pitného režimu.
IV.
Péče
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli, který je příjemcem příspěvku
na péči, tyto základní činnosti, v rozsahu podle daného příspěvku a individuálních potřeb:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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V.
Místo a čas poskytování služby
1) Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje v Týdenním stacionáři Dobromysl
provozovaném Poskytovatelem v obci Srbeč č. p. 39, okres Rakovník.
2) Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to vždy od pondělí
od 8:00 do pátku do 16:00. Po dobu platnosti Smlouvy, fakultativní činnosti formou občasných
víkendových pobytů se poskytují od pátku 16:00 do pondělí 8:00.
3) Na základě dohody uživatele a poskytovatele může být služba – Týdenní stacionář Dobromysl –
poskytnuta i v místě jiné pobytové služby nebo případně v místě rekreačního zařízení v tuzemsku
či v zahraničí.
VI.
Osobní cíl
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen v rámci svých možností uživatele podpořit při realizaci
jeho osobních cílů, kterých chce uživatel dosáhnout při využívání poskytované služby.
2) Osoba si stanoví při nástupu do stacionáře své prvotní cíle, na kterých dále spolupracuje
s klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník zodpovídá za naplňování osobních cílů uživatele,
zjišťování nových osobních cílů a jejich evidenci a za tvorbu individuálních plánů.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu, péči, za fakultativní činnosti,
pokud je využívá. Ceny se řídí aktuálním Ceníkem, který je přílohou této smlouvy.
2) Poskytovatel je povinen předat uživateli nový ceník služeb nejpozději měsíc před nabytím jeho
platnosti a účinnosti.
3) Vždy po skončení měsíčního pobytu ve stacionáři obdrží uživatel či zákonný zástupce
v elektronické či tištěné podobě vyúčtování, v němž jsou uvedeny všechny položky pro celkové
měsíční vyúčtování. Platby je možné platit hotově či bankovním převodem
na č. ú. 421036001/5500, 1x měsíčně vždy po ukončení daného období, nejpozději však
do 25. pracovního dne následujícího měsíce. Uživatel v případě hotovostní platby
obdrží příjmové doklady dokládající platbu. V případě nemoci či nepřítomnosti uživatele je
nutné uhradit platbu za ubytování – pronájem lůžka. Platba za péči a stravu bude hrazena pouze
za faktické dny pobytu.
4) Uživatel /zákonný zástupce obdrží potvrzení o předání částky a detailní vyúčtování za pobyt,
stravu a péči, nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po
kalendářním měsíci, za něhož poskytovatel vyúčtování předkládá el. poštou nebo osobně.

3

Společenství Dobromysl
Týdenní stacionář Dobromysl
Informační a kulturní centrum Dobromysl
Srbeč 39, 270 65IČO: 70107491, DIČ: CZ70107491, tel.:313 562 331, 603 938 190
e-mail : info@dobromysl.info, web: www.dobromysl.info, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 421036001/5500

Všechny další nadstandardní výdaje (např. výlety, návštěvy kulturních zařízení, návštěva
plavecké haly aj.) musí uživatel hradit ze svých finančních zdrojů.
5) Při nástupu do týdenního stacionáře uživatel či jeho zákonný zástupce informuje o výši
přiznaných příjmů.
VIII.
Ujednání a dodržování vnitřních pravidel
1) Povinnosti uživatelů či jejich zákonných zástupců
Uživatel či jeho zákonný zástupce se seznámil s Provozním řádem stacionáře, bere ho na vědomí
a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. Zejména vyjadřuje své přání účastnit se programu
stacionáře. Uživatel se dále zavazuje spolupracovat se zodpovědnými osobami Týdenního
stacionáře Dobromysl dle individuálního plánu.
Uživatel či jeho zákonný zástupce se zavazuje informovat zodpovědné osoby o všech závažných
skutečnostech, týkajících se zdravotního stavu uživatele.
2) Povinnosti Poskytovatele
Vedení stacionáře se zavazuje řídit při poskytování služby zákonem 108/2006 Sb., Stanovami,
Organizačním a Pracovním řádem Společenství Dobromysl a zodpovídá se členské schůzi
spolku jako nejvyššímu orgánu.
Stacionář se zavazuje informovat zákonné zástupce uživatelů o průběhu péče a všech důležitých
okolnostech, které se týkají svěřeného klienta a jeho pobytu.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, stížnosti
1) Stížnosti na vedoucí pracovníky stacionáře vyřizuje statutární zástupce spolku Společenství
Dobromysl.
2) Výpověď smlouvy ze strany poskytovatele lze provést z těchto důvodů:
a) trvalé porušování Provozního řádu stacionáře
b) nezaplacení pobytu ve stacionáři za poslední 3 měsíce
c) zhoršení zdravotního stavu uživatele do takové míry, že mu již nelze poskytnout přiměřenou
péči a uživatel se dostane mimo cílovou skupinu nabízené služby.
Výpovědní doba ze strany poskytovatele činí jeden měsíc od data sepsání výpovědi.
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3) Výpověď smlouvy ze strany uživatele:
Uživatel má právo smlouvu vypovědět bez udání důvodů, výpovědní lhůta je naplněna předáním
výpovědi.
4) Zkušební doba:
Zkušební pobyt ve stacionáři je stanoven na dobu jednoho měsíce. Smlouva o pobytu může být
písemně dojednána pouze na dobu trvání zkušební doby.
X.
Doba platnosti smlouvy
1) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána oběma stranami na dobu neurčitou/určitou.
2). 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) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 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.
Za Společenství Dobromysl:
(Poskytovatel zastoupený)

Podpis uživatele/zákonného
zástupce/opatrovníka:

………………………………...

…………………………………….

V Srbči dne……………………
Přílohy:
Ceník poskytovaných služeb
Dodatek ke smlouvě
Provozní řád TSD
Souhlas s poskytováním informací třetí osobě
Souhlas s umístěním fotografií a videozáznamů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dohoda o oslovování
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