Sociální služby Semily, příspěvková organizace, Bavlnářská 523, 513 01 Semily

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
v Domově pro seniory v Semilech
dle zákona č. 108/2006, § 49, § 91
dále jen „Smlouva“
uzavřená

mezi

1) Pan/í ………………… narozen/á ……………….
doposud trvale bytem …………………………………..
dále jen „Uživatel“
a
2) Sociální služby Semily, příspěvková organizace, IČ 00854930, DIČ CZ00854930, se sídlem: Bavlnářská
523, 513 01 Semily - Podmoklice, zastoupená Mgr. Denise Pickovou.,
dále jen „Poskytovatel“

I. Účel smlouvy
Účelem smlouvy je úprava vztahů mezi Uživatelem a Poskytovatelem sociální služby a stanovení bližších podmínek
poskytování služeb v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

II. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v domově pro seniory
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče
d) bezplatné základní sociální poradenství
(2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další služby.

III. Ubytování
(1) Uživateli se poskytuje ubytování v pokoji:

………………………

(2) K pokoji náleží:
a) předsíň
b) WC a sprchový kout s přístupem pro jiné osoby
(3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, světlo stropní.
Doplnění vlastním vybavením je řešeno v Domácím řádu, který je k nahlédnutí na jednotlivých poschodích.
(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel obvyklým způsobem užívat
společně s ostatními Uživateli v domově také:
a) jídelnu na svém poschodí,
b) společenskou místnost s PC
c) zahradu,
d) nápojový automat ve vstupním vestibulu.
(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní. Dále drobné opravy
ložního, osobního prádla, ošacení a žehlení.
(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování
a užívání. Dále musí zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Úklid na pokojích
je prováděn Poskytovatelem jednou denně v pracovní dny, o víkendech a svátcích pouze v nutném případě.
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(7) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně. V prostorách nesmí
Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
(8) Odpovědnost za škodu způsobenou Uživatelem Poskytovateli je řešena Domácím řádem.

IV. Stravování
(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.
Poskytovatel je povinen zajistit Uživateli celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel.
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle Domácího řádu.
(3) Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden v Domácím řádu.
(4) Poskytovatel zajišťuje pitný režim po celý den.

V. Péče
(1) Poskytovatel nabízí Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, 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.
(2) Rozsah činností vyjmenovaných v odst. 1 tohoto článku je uveden ve Vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb.
a rozsah poskytované péče je definován Individuálním plánem Uživatele, jehož součástí je plán péče.
(3) V rámci poskytované péče Poskytovatel umožní Uživateli bez úhrady užívat mikrovlnné trouby, varné
konvice a televizory na společných jídelnách.
(4) Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců Poskytovatele v souladu s §36 zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách; tato péče je hrazena ze zdravotní pojišťovny.

VI. Fakultativní služby
1. Poskytovatel nabízí Uživateli fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III, IV a V:
seznam a cena těchto služeb je uveden v podkladu pro výpočet úhrad.
2. Používání vlastních spotřebičů a kabelové televize se řídí Domácím řádem.
3. Fakultativní činnosti si Uživatel hradí ze svých prostředků.

VII. Místo a čas poskytování sociální služby
(1)

Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem
v Semilech, Bavlnářská 523, 513 01 Semily – Podmoklice a dále na všech akcích domova pro seniory
i mimo budovu.
(2) Služba sjednaná v čl. II., odst. 1, bodech a), b) a c) Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den
po dobu platnosti Smlouvy. Služba sjednaná v čl. II., odst. 1, bodě d) Smlouvy se poskytuje v úředních hodinách
nebo po předchozí domluvě.

VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce ………….. Kč
denně a úhradu za stravu v částce ……….. Kč, tj. celkem denně ………….. Kč
Uživatel si zvolil způsob úhrady a souhlasí s tím, že:
a) úhrada za pobyt a fakultativní služby bude hrazena z jeho důchodu, který je zasílán na účet Poskytovatele
z ČSSZ a přeplatky (kapesné) budou převedeny na depozitní účet, dle pravidel Domácího řádu
nebo
b) úhrada za pobyt a fakultativní služby bude hrazena z finančních prostředků převedených na bankovní účet
Poskytovatele a přeplatek bude uložen na depozitní účet
číslo účtu Poskytovatele: 51 - 7129300217 / 0100, variabilní symbol: ………………….
nebo
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c) úhrada za pobyt a fakultativní služby bude hrazena z depozitního účtu, na který bude složena u účetní
hotovost určená na úhrady

(2) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní
měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží, pokud nedojde k dohodě
dle § 71 odst. č. 3 zákona 108/2006 sb..
(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu
podle odst.1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Uživatel neplatí. Dlužnou úhradu zaplatí uživatel formou
splátek v dalších kalendářních měsících.
(4) Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to:
a) příspěvek na péči bude poukázán na bankovní účet Poskytovatele číslo: 51 - 7129300217 / 0100,
variabilní symbol: …………………
nebo
b) převodem z účtu č. ………….
nebo
c) hotově u účetní
(5)

Příspěvek na péči náleží Poskytovateli ode dne zahájení poskytování služby a to i zpětně, pokud bude příspěvek
na péči přiznán dodatečně. V případě, že dojde ke změně výše přiznaného příspěvku na péči, je Uživatel
povinen platit za poskytování péče aktuální výši příspěvku na péči, a to ode dne změny výše příspěvku.

(6)

Uživatel je povinen při nástupu do zařízení Poskytovatele doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve
smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a dále každou změnu příjmu, a to
nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.

(7) Činnosti sjednané v čl. VI jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle Ceníku
fakultativních služeb.
(8) Poskytovatel seznámí Uživatele s vyúčtováním úhrady za poskytnuté služby za každý kalendářní měsíc
a) měsíčně
nebo
b) na požádání
(9) Každý uživatel nebo jím pověřená osoba může kdykoli požádat o výpis ze svého depozitního účtu
(10) Úhrada za pobytové služby je splatná vždy v průběhu kalendářního měsíce, a to zálohově 15. den u plateb přes
ČSSZ, do konce kalendářního měsíce v ostatních případech.
(11) Podmínky stanovené pro vrácení části úhrady při pobytu mimo zařízení jsou stanoveny Domácím
řádem.
(12) Uživatel bere na vědomí, že v případě zvýšení nákladů na ubytování a stravování může být zvýšena
úhrada za tyto služby. Ustanovení v odst. 3 tohoto článku se tím nemění.
(13) Zamlčí-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení pro potřeby výpočtu úhrady je povinen
doplatit úhradu do částky stanovené dle skutečné výše příjmu a to i zpětně.

IX. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
(1) Poskytovatel je povinen seznámit Uživatele při nástupu do zařízení
s vnitřními
pravidly
zařízení,
tedy
s platným
Domácí
řádem,
Ceníkem
fakultativních
služeb
a s dokumentem Souhlasy a potvrzení, a to způsobem a ve formě pro Uživatele srozumitelným.
Uživatel je povinen tato vnitřní pravidla dodržovat.
(2) Uživatel má kromě práv a povinností uvedených zejména v platném Domácím řádu a ve Smlouvě včetně
Dodatků k ní dále právo měnit nebo doplňovat dohodnuté osobní cíle v průběhu poskytování služby.
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(3)

Poskytovatel služby má kromě práv a povinností uvedených zejména v platném Domácím řádu
a ve Smlouvě včetně Dodatků k ní dále povinnost aktivně pomáhat uživateli plnit stanovené osobní cíle
a potřeby dle Individuálního plánu.

(4)

V případě, že se v průběhu poskytování služby u Uživatele začnou projevovat známky demence a Uživatel
bude narušovat klidný průběh služby, bude s Uživatelem zahájeno jednání o přemístění do domova
se zvláštním režimem.

X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodů.
(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:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle
odst. 2 čl. VIII. Smlouvy, nebo pokud Uživatel úhradu za ubytování a stravu neplatil podle odst. 1 čl.
VIII. Smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VIII. Smlouvy,
3. nepodepsání dodatku této smlouvy.
b) jestliže Uživatel po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu.
c) jestliže by chování Uživatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., §36, písm. c))
d) je-li Uživatel dlouhodobě a nepřetržitě nepřítomen (alespoň 6 měsíců).
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď činí 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď podána,
pokud se Uživatel s Poskytovatelem nedohodnou jinak. U výpovědi podané Poskytovatelem dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., §36, písm. c) se nedodržuje výpovědní lhůta 10 dnů, ale může nabýt platnosti ihned.

XI. Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami
na dobu do

XII. Jiná ujednání
(1) Není-li ve Smlouvě či jejím Dodatku stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele
Domácím řádem.
(2) Pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se použijí
ustanovení občanského zákoníku.
(3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

XIII. Závěrečná ustanovení
(1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
(2) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou číslovaných písemných dodatků (ve smlouvě uvedeno jako
,,Dodatek‘‘).
(3) Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu vedení a zpracování jeho
osobních údajů, o právu přístupu k nim a o ochraně osobních údajů, ve smyslu nařízení EU 2016/679.
(4) Poskytovatel a Uživatel shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetli, případně že byla
Uživateli Poskytovatelem přečtena a vysvětlena, a že ji uzavírají po vzájemném projednání podle jejich
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pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu připojují obě strany svoje vlastnoruční podpisy.

(5) Tato smlouva ruší platnost smlouvy ze dne:

V Semilech dne ……………..

…………………………….. ………………………………..................................................................................
(podpis Uživatele)
(podpis Poskytovatele)
Přílohy:
1. Podklad pro výpočet úhrady za pobyt
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