RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov

Smlouva o poskytování odlehčovací služby
RUAH o. p. s.
se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
IČ: 243 12 355
Zastoupen: Mgr. Martou Vackovou
tel.: 733 741 707
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa faktického bydliště:
(dále jen „klient“)
uzavírají dle § 44 a § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Smlouvu o poskytování odlehčovací služby č. ….
(dále jen „Smlouva“)
I.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel a klient se dohodli na poskytování odlehčovací služby. Poskytovatel se zavazuje poskytovat
klientovi činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
II.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Činnosti a čas poskytování odlehčovací služby sjednané v této Smlouvě se poskytují na adrese ……..
2. V případě, že klient poskytnutí odlehčovací služby nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit
poskytovateli nejpozději do 14. hod. předchozího pracovního dne před tímto dnem.

1.
2.
3.
4.

III.
Výše úhrady za sociální službu, způsob jejího vyúčtování a placení
Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou odlehčovací službu v částce 110,- Kč za hodinu.
Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady za odlehčovací službu za kalendářní
měsíc, a to nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytnutou odlehčovací službu zpětně jednou za
kalendářní měsíc, a to do 7 kalendářních dní ode dne převzetí vyúčtování.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytnutou odlehčovací službu:
4.1. převodem na bankovní účet poskytovatele: 3472527349/0800
nebo
4.2. hotově do pokladny poskytovatele.

IV.
Ujednání o dodržování pravidel stanovených poskytovatelem
1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Pravidly pro klienty odlehčovací služby (dále jen „Pravidla“). Klient
prohlašuje, že Pravidla mu byla předána v písemné podobě, že si tato Pravidla přečetl a plně jim
porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tato Pravidla dodržovat.
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V.
Ukončení Smlouvy
1. Smlouva může být ukončena těmito způsoby:
1.1. výpovědí – dle článku VI. této Smlouvy
1.2. dohodou – klient a poskytovatel se dohodnou na dni ukončení poskytování odlehčovací služby (např.
u klienta dojde k naplnění osobního cíle a klient je natolik soběstačný, že poskytování odlehčovací
služby nebude třeba)
1.3. zánikem – úmrtím klienta.
VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Klient může Smlouvu písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Tato výpověď je účinná dnem
doručení poskytovateli.
2. Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů:
2.1. Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se
považuje zejména prodlení s úhradou delší než jeden měsíc od doby splatnosti vyúčtování úhrady za
odlehčovací službu.
2.2. Jestliže se klient k pracovníkům chová způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení
důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího či zneklidňujícího prostředí.
2.3. Jestliže se klient chová agresivním způsobem a svým chováním ohrožuje pracovníky, sebe a své
okolí.
2.4. Jestliže pracovníky odlehčovací služby opakovaně ohrožují domácí zvířata klienta nebo domácí
zvířata rodinných příslušníků klienta.
2.5. Jestliže dojde k naplnění osobního cíle klienta a klient je natolik soběstačný, že poskytování
odlehčovací služby nebude třeba.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst. 2.1. činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Výpovědní
lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2.2. až 2.4. je okamžitá a je účinná
dnem doručení klientovi. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst.
2.5. činí pět kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď
klientovi doručena.
VII.
Doba platnosti Smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy na dobu určitou do ………/neurčitou.
3. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

1.
2.
3.
4.
5.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva může být měněna, zrušena nebo vypovězena pouze písemně.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a neuzavřely ji v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Klient podpisem Smlouvy stvrzuje svůj souhlas se zpracováním, evidencí a archivací osobních údajů a
citlivých údajů v rozsah jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalá adresa, telefonní číslo, zdravotní
stav na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient s poskytnutím osobních údajů
a citlivých údajů souhlasí a potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Benešově dne …….
………………………………………………….
Podpis klienta

………………………………………………….
Podpis poskytovatele
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Přílohy: Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby
Příloha č. 2 Pravidla pro klienty odlehčovací služby
Příloha č. 3 Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby č. …..
Poskytovatel s klientem sjednávají následující činnosti v níže uvedeném časovém rozsahu a četnosti:

POUZE VZOR! (VYPLŇUJE SE PODLE POTŘEB KLIENTA):
Sociální úkony
Název
Pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a
podpora při dalších
aktivitách podporujících
sociální začleňování
osob
Pomoc při použití WC
Pomoc při prostorové
orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním i
vnějším prostředí
Pomoc při úkonech
osobní hygieny

Časový rozsah
60 min

Četnost
1x denně

Poznámka
Po-Pá

15 min

1x denně

Po-Pá

15 min

1x denně

Po-Pá

30 min

1x denně

Po-Pá
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