Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
(Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště AB 1111/222, 000 00 Brno, rodné číslo
000000/000
zastoupena opatrovníkem p. XY, nar. 00.00.0000, bytem AB 1111/222, Brno
v textu této smlouvy dále jen "Klient"

a
2) Charita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, IČ 44941960
zastoupena Mgr. Bc. Lukášem Volným, ředitelem
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 domově pro seniory
podle § 49 a § 91 cit. zák.
(v textu této smlouvy dále jen "Smlouva"):
čl. I.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi v domově pro seniory tyto
základní činnosti dle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
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a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
2) Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.
čl. II.
Ubytování
1) Klientovi se poskytuje ubytování ve …..lůžkovém pokoji č. …… (…..), o
rozloze …….. m2

(Příloha č.2) na adrese: Charitní domov sv. Mikuláše

v Ludgeřovicích, Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice.
2) K pokoji náleží: bezbariérové WC a koupelna, které slouží také pro klienty
z vedlejšího pokoje.
3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením, které bude Klient využívat: lůžko,
noční stolek, komoda a šatní skříň. Klient má možnost po dohodě s vedoucí
domova si vybavit pokoj dalším nábytkem.
4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Klient v souladu
s domácím řádem, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1,
užívat společně s ostatními Klienty v domově také:
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a) jídelnu
b) kapli
c) vestibuly
d) výtah
e) zahradu
5) Ubytování zahrnuje také užívání topení, odběr teplé a studené vody,
elektrického proudu a tyto služby: úklid, praní, drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení a žehlení.
6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv
Klienta spojených s užíváním těchto prostor.
7) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání
řádně; v prostorách nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné
změny.
čl. III.
Stravování
1) Klient má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.
2) V případě, že Klient o poskytnutí stravy požádá, je Poskytovatel Klientovi
povinen stravu poskytnout.
3) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního
lístku.
4) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního
režimu Klienta.
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čl. IV.
Péče
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi, který je příjemcem
příspěvku na péči, tyto základní činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v aktuálním znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb.
v aktuálním znění v rozsahu, které odpovídají oprávněným potřebám Klienta.
2) Na základě odstavce č.1) článku IV. této Smlouvy se Poskytovatel a Klient
dohodli, že základní činnosti budou poskytovány v tomto rozsahu a v této
míře:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Klientovi bude
poskytnuta maximální míra pomoci při oblékání, strava mu bude
servírována, při jídle Klient pomoc nepožaduje.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu: Klientovi bude poskytována pomoc při umývání, koupání,
použití WC, sprchování, péči o pokožku, nehty, vlasy, uši a výměně
plenkových kalhotek.
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Klientovi bude
kontakt zprostředkováván především účastí na vhodných společenských
akcích s ostatními klienty Charitního domova a s dalšími vrstevníky
z blízkého okolí a za pěkného počasí pobytem venku v areálu Charitního
domova. Dále bude Klientovi umožněno využívat běžně dostupné služby
v obci Ludgeřovice.
d) sociálně terapeutické činnosti: Poskytovatel umožní Klientovi účast na
všech sociálně terapeutických činnostech, o které Klient projeví zájem a
které jsou v aktuální nabídce.
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e) aktivizační činnosti: Klient si organizuje svůj den sám. Přeje si být
pravidelně informován o nabízeném programu, ze kterého si sám vybere
vhodné aktivity.
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: Klient pomoc nepožaduje, ale bylo dohodnuto, že
pomoc mu bude poskytnuta na základě aktuální a oprávněné potřeby.
čl. V.
Fakultativní činnosti
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Klientovi následující
fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV,
pokud o ně Klient požádá:
a) Dopravu osoby do a/nebo z místa, které označí v rámci regionů
Ostravsko a Hlučínsko.
b) Společné výlety
c) Odborná pedikúra a manikúra
2) Fakultativní služby hradí Klient do výše skutečných nákladů, přičemž cena
jednotlivých služeb je uvedena v aktuálním Ceníku služeb.
čl. VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Charitním domově sv.
Mikuláše pro seniory provozovaném Poskytovatelem v Ludgeřovicích,
ul. Hlučínská, č. p. 1330/7a.
2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den
po dobu platnosti Smlouvy.
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čl. VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 000,- Kč denně a
úhradu za stravu v částce 000,- Kč denně.
2) Pokud by Klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1
tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího
měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. V tomto případě je Klient povinen
doložit Poskytovateli výši příjmů, aby mohla být úhrada stanovena a dále je
Klient povinen neprodleně oznamovat Poskytovateli změny svého příjmu,
které mají vliv na výši úhrady.
3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Klient neměl žádný příjem, úhradu za
ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Klient
neplatí.
4) Klient je povinen uhradit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve
výši přiznaného příspěvku na péči podle §73 odst. (4) písm. a) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů
těchto činností podle domácího řádu domova pro seniory a jsou uvedeny
v aktuálním „Ceníku služeb“.
6) Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců
1 až 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci,
který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování
předkládá.
7) Úhrada se platí zálohově, a to do 25. dne v kalendářním měsíci, za který má být
zaplacena.
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8) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v
pokladně Poskytovatele.
9) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této
Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Klientovi
předat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit
Klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování
tohoto přeplatku.
10) Zamlčel-li Klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 2)
tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné
výše jejího příjmu.
čl. VIII.
Ujednání o dodržování Domácího řádu stanoveného Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem domova pro seniory, v
němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že
Domácí řád mu byl předán v písemné podobě, že tento Domácí řád přečetl a že
mu plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tento Domácí řád
dodržovat.
čl. IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro
výpověď Klienta činí 1 měsíc.
2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
7

a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za
hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
-

zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za
ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy
nebo pokud Klient úhradu za ubytování a stravu neplatil podle
odst. 3 čl. VII. Smlouvy

-

nezaplacení úhrady, byl-li Klient povinen platit úhradu podle
odst. 1 čl. VII. Smlouvy.

b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti,
které mu vyplývají z Domácího řádu domova pro seniory nebo hrubým
způsobem snižuje důstojnost pracovníků či svým jednáním opakovaně
narušuje práva ostatních Klientů.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v
odst. 2 písmo a) a b) tohoto článku činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato
výpověď Klientovi doručena.
čl. X.
Rozsah poskytování informací
1) Klient si nepřeje poskytovat informace o jeho osobě těmto osobám:
Jméno, příjmení, rok narození
A) Sociální péče
2) Klient dává souhlas, aby byly poskytovány informace o jeho osobě osobám
blízkým a dále těmto osobám:
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Jméno, příjmení, rok narození
Jméno, příjmení, rok narození
Jméno, příjmení, rok narození
3) Informace budou uvedeným osobám poskytnuty v následujícím rozsahu: Na
základě odst. 2) určil klient osoby, kterým budou sdělovány informace
v rozsahu poskytované sociální péče.
B) Zdravotní péče
4) Klient dává souhlas, aby byly poskytovány informace o jeho osobě osobám
blízkým a dále těmto osobám:
Jméno, příjmení, rok narození
Jméno, příjmení, rok narození
Jméno, příjmení, rok narození
5) Informace budou uvedeným osobám poskytnuty v následujícím rozsahu: Na
základě odst. 4) určil klient osoby, kterým budou sdělovány informace
v rozsahu poskytované zdravotní péče.
čl. XI
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Klient uzavřením této smlouvy souhlasí se zpracováním (tím se rozumí
zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění
a předávání) svých osobních údajů Poskytovatelem, organizací Charita Hlučín
pro účely poskytování sociální služby „domov pro seniory“ v zařízení Charitní
domov sv. Mikuláše, Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice.
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2) Zpracovávány jsou osobní údaje požadované zákonem č. 108/2006, Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ
poskytované služby, zejména se jedná o údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení,
datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, adresa, telefon, číslo
občanského průkazu, státní příslušnost, název a číslo zdravotní pojišťovny,
jméno ošetřujícího a odborného lékaře, veškeré údaje týkající se mého
zdravotního stavu, informace o mé sociální situaci a informace o mé finanční
situaci v rozsahu výše uvedeného zákona.
3) Tento souhlas se poskytuje na dobu platnosti této smlouvy.
4) Klient souhlasí s tím, že tato data budou používána po celou dobu poskytování
služby a byl poučen o tom, že souhlas může kdykoliv odvolat.
5) Klient si je vědom skutečnosti, že odvoláním souhlasu se zpracování osobních
údajů znemožní vykonávat Poskytovateli povinnosti, které jsou mu uloženy
především zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V takovém případě
je Poskytovatel oprávněn dát Klientovi výpověď.
čl. XII.
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá účinnosti dne 05.03.2015
2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od 05.03.2015 na dobu
neurčitou. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
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čl. XIII.
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.

V Ludgeřovicích dne 03.03.2015

...........................................
(podpis Klienta)

........................................
(podpis Poskytovatele)
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