Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři
„Integrační centrum Zahrada“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřeli
1) Paní:
nar. :
R.Č.:
číslo OP:
bydliště:
v textu této smlouvy dále jen „klient“
zastoupený(á) :
bydliště:
a
2) Integrační centrum Zahrada v Praze 3,
U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3, 130 00,
IČ : 63831473
Zastoupeným ředitelem: PhDr. Drahotou Jiřím

v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v textu smlouvy dále
jen „zákon“, v návaznosti na zřizovací listiny a zápis v registru poskytovatelů, tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři
„Integrační centrum Zahrada“. podle § 46 cit. zák.
(v textu této smlouvy dále jen „smlouva“):

1

I. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v denním stacionáři služby podle zákona
a to:
a)

stravování

b)

aktivity, činnosti a úkony péče vhodné pro klienta, dle § 46 zákona číslo 108/2006
Sb. na které je poskytovatel registrován a dále dle aktuální nabídky poskytovatele a
zájmu klienta
II. Stravování

Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku

III. Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v denním stacionáři „Integrační centrum
Zahrada“, provozovaném poskytovatelem v Praze 3,ul. U Zásobní zahrady, č. p.: 2445/8,
Praha 3, 130 00, popřípadě na jiném místě dle charakteru poskytované služby a na
základě potřeb a dohody s klientem.
(2) Služby sjednané v čl. I. Ods. (1) Smlouvy jsou poskytované dle potřeb klienta, zpravidla
od

hodin do

hodin, nejvýše však v rozsahu 7:00 hod do 17:00 hod a to každý

pracovní den. Dále dle objednávky fakultativních soc. služeb.
(3) Poskytovatel je oprávněn určit den nebo období, kdy služby nebudou poskytovány nebo
kdy budou služby poskytovány v omezeném režimu, je povinen to však klientovi oznámit,
30 kalendářních dnů předem.
(4) Služby poskytované dle čl. I. Odst.(2) Smlouvy jsou poskytovány na základě zájmu
klienta v termínu předem stanoveném pro nabízenou službu poskytovatelem.

IV. Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby měsíčně, cena se stanoví smluvně
na základě vnitřního předpisu poskytovatele.
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(2) od platby je osvobozen:
a) V době školních prázdnin a volných dnů
b) V případě hospitalizace, lázní
c) V případě nemoci (doložené potvrzením od lékaře)
(3) Platba za stravu bude určena dle skutečného čerpání stravy (obědy, svačiny) klientem a
prokazatelných nákladů za stravu. K této částce bude připočten režijní poplatek 5,Kč/den.
(4) Klient se zavazuje platit úhrady za využité služby měsíčně zpětně na základě vyúčtování
uvedeného ve faktuře vystavené poskytovatelem. Klient podpisem této smlouvy vyjadřuje
souhlas s vedením analytické evidence jím čerpaných služeb pro účely zpracování
měsíčního vyúčtování.
(5) Klient se zavazuje platit úhradu podle tohoto článku: převodem na účet Poskytovatele
č.ú.: 2000 78 43 69 / 0800, vedený u České spořitelny, Praha 3 do patnácti kalendářních
dnů po obdržení vyúčtování.

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
klientem činí 30 kalendářních dnů
(2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze, jestliže klient hrubě porušuje své
povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména
nezaplacení úhrady podle čl. IV. smlouvy.

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm.
a) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

VI. Doba platnosti smlouvy a přechodná ustanovení
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a je uzavřena do osmnáctého výročí dne narození uživatele sociální služby.
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(2) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného

VII. Ostatní ujednání

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení, současně klient vyjadřuje podpisem poučené seznámení se
s vnitřními organizačními dokumenty*.
*Provozní řád Integračního centra Zahrada, včetně příloh.
*Vnitřní předpis, kterým se stanoví cena za poskytovanou sociální službu.
(2) Smlouva může být měněna nebo doplňována 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 a jejímu obsahu rozumí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
V Praze dne 1.9.20xx

……………………………..

……………………………

(podpis klienta – zástupce)

(razítko a podpis poskytovatele)
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