Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.
Urbanova 625, 697 01 Kyjov

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pan/paní (dále „Uživatel“)
Datum narození:
Trvalé bydliště:
a
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. (dále jen „Poskytovatel“),
Urbanova 625, 697 01 Kyjov
zastoupené MUDr. Jaroslavem Klimentem, ředitelem
IČ: 29369266
č.účtu: 107-3045130267/0100
uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. tuto
Smlouvu o poskytnutí sociální služby Denní stacionář podle §46

I.
Rozsah poskytované služby
1. Rozsah poskytování služby byl sjednán takto:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
□ pomoc při oblékání a svlékání
□ pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
□ pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
□ pomoc při mytí rukou
□ pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy
□ svačina
□ oběd
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
□ smyslová aktivizace
□ aktivizace pohybového aparátu
□ procházky
□ kognitivní rehabilitace
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
□ návštěva čajovny, kavárny, cukrárny
□ návštěva galerie, muzea
□ účast na kulturních, společenských a sportovních akcích
f) sociálně terapeutické činnosti
□ činnost při výrobě drobných dekorativních předmětů
□ drobné zahradnické práce
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
□ pomoc a podpora při jednání s rodinou a blízkým okolím, úřady, lékaři apod.
i) doprava uživatele - jedná se o fakultativní službu zpoplatněnou dle platného ceníku
□ doprava uživatele do/z denního stacionáře
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II.
Podmínky poskytování služby
1. Osobní cíl uživatele v době uzavření smlouvy:

Cíl bude dále upřesňován v průběhu individuálního plánování spolupráce.
2. Uživatel se zavazuje dle svých možností spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem na
dosahování osobního cíle.
3. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání služby zajistit Uživateli přidělení a možnost změny
klíčového pracovníka, který:
 spolupracuje s Uživatelem na dosahování jeho osobního cíle a plánuje společně s ním
kroky, jak tohoto cíle dosáhnout,
 konzultuje otázky týkající se poskytované služby na týmových poradách.
III.
Místo a čas poskytování služby
1. Služba se poskytuje v prostorách Poskytovatele na výše uvedené adrese.
2. Služba se poskytuje ve všední dny od 8:00 – 15:00 hodin.
IV.
Stravování
1. Stravování probíhá na základě předem ohlášené objednávky rozváženého jídla, které
Poskytovatel uživatelům může zprostředkovat.
V.
Výše úhrady a způsob jejího hrazení
1. Výše úhrady uživatele:
a) úhrada nákladů za sociální služby v denním stacionáři Fénix dle aktuálního ceníku,
b) úhrada nákladů za dopravu do/z Fénixu dle aktuálního ceníku,
c) úhrada nákladů za stravu dle cen aktuálního dodavatele.
2. Způsob platby:
□ hotově v pokladně Fénixu
□ bankovním převodem na účet Fénixu
□ poštovní poukázkou.
Plátce se k úhradě poskytované služby zavazuje podpisem této Smlouvy.
V.
Ujednání o dodržování Vnitřního řádu
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřním řádem, plně mu porozuměl a zavazuje se
tento řád dodržovat.
VII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
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2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
a) uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služby,
zejména:
1) neplacení úhrad, vznikla-li povinnost k jejich placení z této Smlouvy
2) opakované hrubé porušování Vnitřního řádu
3) doložení nepravdivých údajů o zdravotním stavu při nástupu do denního
stacionáře
b) zdravotní stav uživatele se neslučuje s rámcem poskytovaných služeb a možnostmi
denního stacionáře (zdravotním stavem se rozumí stav fyzický i duševní).
3. Výpovědní lhůta pro výpověď Smlouvy danou ze strany Poskytovatele, z důvodů
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí pět dní a počíná běžet dnem, kdy byla
Uživateli doručena.
VIII.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je
sjednána na dobu neurčitou.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součásti smlouvy je příloha - Vnitřní řád.
2. Smlouva může být měněna, doplňována nebo vypovězena pouze písemným Dodatkem ke
smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a že Smlouvu
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto obsahem
bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Kyjově, dne

Uživatel

Příloha: Vnitřní řád

za Poskytovatele
MUDr. Jaroslav Kliment, ředitel

