SMLOUVA
o poskytování sociální služby
č. jednací XXXX/RRRR - Y

,

Článek I.
Smluvní strany
1. Uživatel:
Paní / Pan*):
Datum narození:
Bytem:


Uživatel je omezen ve svéprávnosti.
Zastoupen:
Paní / Panem*):
Datum narození:
Bytem:
Telefon:
E-mail:
(který je na základě soudního rozhodnutí č. j.: +),na základě plné moci, na základě Smlouvy o
nápomoci., č.j.: +), jehož kopie je součástí osobního spisu uživatele, pověřen rozhodovat ve
všech záležitostech uživatele / v těchto určených záležitostech uživatele*).
 Zatoupen obecním úřadem obce +)…………….. , neboť uživatel +)………….není
schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce.

a
2. Poskytovatel sociální služby:
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
Se sídlem:
Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno
IČO:
711 55 988
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně pod Pr 1302
Zastoupený:
Mgr. Markem Matejem, MBA ředitelem domova
(dále jen Domov nebo poskytovatel)
uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.

smlouvu o poskytování sociální služby
Článek II.
Druh poskytované sociální služby
1. Domov je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem jako zařízení
poskytující určené sociální služby.
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2. Touto smlouvou se sjednává poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle
§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba bude uživateli
poskytována na adrese sídla poskytovatele uvedené v článku I. této Smlouvy, případně
po dohodě na jiném místě (např. společné výlety).

Článek III.
Cíl, dohodnutý rozsah a plánování poskytované sociální služby
1. Cíl spolupráce - +)……………………………………………………………………………….
2. Osobní cíl uživatele podle této Smlouvy, kterou může dosáhnout poskytováním sociální
služby je +)………………………………………………………………………………………
Součástí poskytované služby je i tvorba tzv. individuálního plánu uživatele, který sestavuje,
dosahuje a přehodnocuje uživatel ve spolupráci s pracovníky poskytovatele. Individuální plán
vychází z plánování cílů spolupráce, s přihlédnutím k možnostem, potřebám a schopnostem
uživatele. Obě strany se zavazují, že budou při tvorbě, dosahování a přehodnocování
individuálních plánů a cílů aktivně spolupracovat. Hlavním tvůrcem a hodnotitelem je především
uživatel.
3. Smluvní strany se dohodly na rozsahu poskytování sociální služby dle vznesených
požadavků uživatele a dle možností poskytovatele tak, že:
Poskytovatel se zavazuje uživateli zabezpečit tyto základní činnosti:
- Poskytnutí ubytování – + )např. pokoj jednolůžkový/dvoulůžkový a jeho číslo
- Denní úklid společných prostor a úklid obytné jednotky dle potřeby uživatele
specifikovaný v jeho individuálním plánu
- Praní a žehlení ložního a osobního prádla, včetně drobných oprav poškozeného prádla
nejméně 1 x týdně, jinak dle potřeby specifikované v jeho individuálním plánu
- Praní, pověšení záclon a umytí oken 2 x ročně
- Topení – spotřeba elektrické energie, dodávka studené a teplé vody, sběr odpadních vod
- Poskytnutí stravy – +) zajištění dietní stravy, nebo formy, uvést dietu
- Ošetřovatelská péče – dle individuálního plánu a odstavce 3. článku III.
- Rehabilitační péče - dle individuálního plánu fyzioterapeutů
Ke každému pokoji náleží balkon, WC, sprchový kout, předsíňka a vybavení pokoje dle
inventárního seznamu, který je v pokoji vyvěšen.
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a individuálního plánu.
Rozsah a způsob poskytování služeb byl sjednán v individuálním plánu uživatele, podle
pravidel individuálního plánování služby bude vyhodnocován a přehodnocován.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli individuálně podle jeho potřeb, dle
individuálního plánu a dle možností Domova tyto základní činnosti:**)
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
o pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
o pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
o pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
o pomoc při podávání jídla a pití
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o pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
o pomoc při úkonech osobní hygieny
o pomoc při základní péči o vlasy a nehty
o pomoc při použití WC
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 sociálně terapeutické činnosti:
o jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 aktivizační činnosti:
o volnočasové a zájmové aktivity
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Pan/paní …. a Domov se dohodli, že potřebnou míru podpory v konkrétních
činnostech a průběh poskytování služby bude pan/paní …… s pracovníky průběžně
plánovat, domlouvat, přehodnocovat a zaznamenávat.

Článek IV.
Místo, čas a podmínky poskytování sociální služby
1. Služba sjednaná dle článku III. této Smlouvy se uživateli poskytuje:
 v objektu zařízení poskytovatele na Mikuláškově nám. 706/20 v Brně,
 nepřetržitě (tj. 24 hodin denně), a to každý den po dobu platnosti smlouvy.
Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel vzít s sebou do zařízení drobné dovybavení
pokoje.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy,
opravy apod.) uživatele na nezbytnou dobu přestěhovat na jiný pokoj a uživatele bude o této
skutečnosti předem informovat. Přestěhování předchází vyjednání situace dle individuálního
plánu.


Uživatel souhlasí s tím, že v případě, kdy by mezi ním a dalším uživatelem docházelo dle
posouzení poskytovatele k závažnějším neshodám či konfliktům, může být přemístěn na jiný
pokoj. Přestěhování uživatele předchází vyjednání situace s uživatelem dle individuálního
plánu.
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3. Pro stravování uživatele platí, že v případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře může
uživatel využívat stravu diabetickou nebo šetřící, a to v závislosti na svém aktuálním
zdravotním stavu.
4. Ošetřovatelská péče a pečovatelská činnost je zajištěna zaměstnanci poskytovatele, a to
24 hodin denně. Zdravotní péči zajišťují kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci v rámci služeb
Domova.
5. Uživatel si během dne určuje režim podle svých přání a potřeb, schopností a dovedností.
Je však povinen při tom respektovat Vnitřní pravidla Domova, jejichž aktuální podoba mu
byla předána při podpisu této smlouvy. Vnitřní pravidla Domova mohou být měněna
poskytovatelem jednostranně, přičemž o této změně musí být uživatel předem informován
prostřednictvím internetových stránek poskytovatele, prostřednictvím úřední desky
poskytovatele nebo osobním jednáním. Pokud uživatel se změnou nesouhlasí, má možnost
před nabytím účinnosti změny ukončit písemnou formou tuto Smlouvu o poskytování
sociální služby.
6. V souvislosti s poskytovanými službami uživatel souhlasí (v návaznosti na řádné poučení dle
hlavy II zákona o ochraně osobních údajů - zejm. § 11), aby poskytovatel zpracovával data
o jeho osobě (včetně citlivých údajů), obsažená v dokumentech předkládaných před přijetím
do zařízení poskytovatele, data o osobě obsažená v této Smlouvě a získaná v souvislosti
s uzavřením této Smlouvy nebo během její platnosti, a to za účelem řádného poskytování
sociální služby. Zpracováním osobních údajů uživatele se pro účely této Smlouvy rozumí
především shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče informací, úprava nebo
pozměňování, blokování, likvidování osobních údajů a dále jejich zpřístupňování a předávání i
pověřeným pracovníkům poskytovatele (zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách
ap.) nebo s ním kooperujících osob (lékaři, psychologové, zdravotnická zařízení ap.), kdy
posledně jmenovaní mají právo seznámit se s jeho zdravotním stavem, a to v rozsahu
nezbytném pro poskytování sociální služby nebo v její souvislosti.
Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena.
7. Uživatel má možnost také využít nabídky úschovy cenných věcí a finančních prostředků
u sociálních pracovnic, které vedou řádnou evidenci takto svěřených cenností a finančních
prostředků.

Článek V.
Úhrada za poskytování sociální služby
1. Výše úhrady za ubytování a stravování v Domově je stanovena vnitřním předpisem
poskytovatele – Ceníkem úhrad, jehož aktuální podoba byla uživateli předána před uzavřením
této Smlouvy. O změně výše úhrady za pobyt a stravu může rozhodnout poskytovatel
jednostranně, tzn. k danému není vyžadován souhlas uživatele, přičemž o této změně musí být
uživatel předem informován prostřednictvím internetových stránek poskytovatele,
prostřednictvím úřední desky poskytovatele nebo osobním jednáním. Pokud uživatel se
změnou nesouhlasí, má možnost před nabytím účinnosti změny ukončit písemnou formou tuto
Smlouvu o poskytování sociální služby. Maximální výše úhrady za pobytové služby a stravu
je stanovena prováděcím právním předpisem. Poskytovatel změnu výše úhrady za ubytování a
stravování oznámí uživateli shora uvedeným způsobem nejméně 1 měsíc předem. Výše
úhrady se řídí vždy dle platného Ceníku úhrad.
2. Uživatel je povinen při zahájení poskytování služby doložit poskytovateli výši svého příjmu
ve smyslu § 6 a násl. zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v případě, že
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jeho příjem nepostačuje k plné úhradě za ubytování a stravu a žádá o snížení své úhrady.
Výši takového příjmu je uživatel dále povinen doložit vždy při jeho změně. Oznámení o
změně musí poskytovateli doložit neprodleně (nejpozději do 5 dnů) od provedení změny.
Pokud uživatel zamlčí skutečnou výši svého příjmu, je povinen doplatit úhradu za pobyt a
stravu, a to dle dodatečně zjištěné skutečné výše příjmu.
3. Dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je úhrada za péči
při poskytování pobytových služeb stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Proto se
uživatel zavazuje informovat poskytovatele o výši svého příspěvku na péči a každé jeho
změně, a to neprodleně po vydání rozhodnutí. V případě změny příspěvku na péči je uživatel
povinen uhradit částku dle skutečné výše příspěvku na péči, a to i zpětně.
4. Uživatel je povinen uhradit Domovu jemu poskytované úkony péče (dle článku III. odstavce
2), a to každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Tuto povinnost má zpětně od data přiznání příspěvku na péči za dobu, po kterou je mu
poskytována péče poskytovatelem, a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy doplatek
příspěvku obdrží.
V případě, že na základě této Smlouvy zahájí poskytovatel poskytování sjednané sociální
služby v průběhu kalendářního měsíce (tzn. ne od prvního dne v měsíci), stanoví se úhrada
jako poměrná část z celkové úhrady podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli
poskytována.
5. V den zahájení služby si uživatel zakládá svůj osobní účet (tzv. osobní list). Na osobní list si
uživatel ukládá své peníze, které jsou primárně určeny na různé výdaje, které mohou během
měsíce nastat (např. doplatky za léky a zdravotnický materiál, koncesionářské poplatky,
atd.), uživatel může tyto peníze použít i na vlastní potřebu, a to proti podpisu na osobním
listě. Uživateli je v den zahájení poskytování sociální služby doporučeno vložit si na svůj
osobní list částku ve výši zákonem stanovených 15%, z jeho měsíčního příjmu. Vyúčtování
z tzv. osobního listu obdrží na požádání v den výplaty důchodu, za předchozí zúčtovací
období. Vyúčtování je s uživatelem projednáno. Uživatel bere na vědomí, že finanční
prostředky uložené na osobním listu uživatele budou uloženy na neúročeném bankovním
účtu bez poplatku za vedení účtu. Za jednotlivé platby realizované z těchto finančních
prostředků během příslušného kalendářního měsíce a za vyúčtování osobních nákupů, služeb
ap., jakož i za další činnosti spojené s hotovostními a bezhotovostními operacemi
s finančními prostředky uživatele nebude vybírán žádný poplatek. V případě změny
podmínek poskytující finanční instituce a zpoplatnění služeb má poskytovatel právo kdykoliv
po projednání věci s uživatelem finanční prostředky uživatele převést do formy hotovostní.
6. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrad za ubytování a stravování za
předcházející kalendářní měsíc podle odstavce 1 tohoto článku nejpozději v den výplaty jeho
důchodu.
7. Uživatel se zavazuje úhradu na příslušný měsíc, dle odstavců 1 a 2 tohoto článku, provádět
nejpozději do 25. dne příslušného měsíce. Smluvní strany se dohodly na úhradách
hromadným poukazem na základě smlouvy s Českou správou sociálního zabezpečení - srážek
z důchodu. Do doby než bude klient zařazen na hromadnou výplatnici, bude úhrada za pobyt
prováděna v hotovosti / převodem na účet DSM).
/ v hotovosti v kanceláři sociálních pracovnic domova*)
Při zvýšení procentní výměry důchodů bude provedena tzv. automatická valorizace.
8. Přeplatky na úhradách za poskytované úkony péče sjednané v této smlouvě je poskytovatel
povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování uživateli předat nejpozději do konce kalendářního
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měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel přeplatek
uživateli vyplatí, pokud mu na něj vznikl nárok, v hotovosti / na účet č. +) *) bez zbytečného
odkladu poté, co se o existenci přeplatku dozvěděl. Pokud mu na něj nárok nevznikl, vrátí jej
poskytovatel na účet příslušného orgánu státní správy (§ 22 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách).

Článek VI.
Práva a povinnosti poskytovatele služeb
1. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy bude:
 plnit veškeré závazky vyplývající pro něj z této Smlouvy a z individuálního plánu
uživatele,
 uplatňovat při poskytování služeb zákonné povinnosti a standardy kvality sociálních
služeb,
 poskytovat dohodnuté služby odborně a svědomitě,
 udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování
a zajišťovat nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor (to
neplatí pro situace, kdy uživatel záměrně poškozuje vlastnictví Domova),
 poskytovat nediskriminační přístup k úkonům péče,
 poskytovat přístup k nabízeným zdravotnickým úkonům,
 zajišťovat ochranu práv uživatele,
 zajišťovat ochranu osobních údajů uživatele a údajů z jeho ošetřovatelské dokumentace,
 zachovávat osobní svobodu uživatele,
 ochraňovat uschované věci uživatele dle Soupisu věcí předaných uživatelem do úschovy
DSM, který byl sepsán oběma stranami před podpisem této smlouvy a jeho obsah se
automaticky mění převzetím/vydáním věcí do/z úschovy.

2. Poskytovatel odpovídá za věci, které byly poskytovatelem převzaty do úschovy, nestanoví-li
právní předpis jinak (kupř. § 2426 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „OZ“).
Poskytovatel může jednostranně ukončit úschovu převzatých věcí do úschovy i za podmínek
§ 2427 OZ.
3. V případě, že uživatel nebude dodržovat tuto Smlouvu a Vnitřní pravidla domova, se kterými
byl řádně seznámen, poskytovatel má právo přikročit k následujícím nápravným opatřením, a
to kupř.:
 projednání porušení vnitřních pravidel,
 písemné upozornění na porušení vnitřních pravidel,
 výpověď Smlouvy.
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Článek VII.
Práva a povinnosti uživatele
1. Uživatel má – za podmínek dostupných v Domově a odpovídajících jeho pravidlům a
dennímu provozu - právo:
 na podporu dle sjednaného individuálního plánu,
 užívat všechny společné prostory domova: společenské místnosti, jídelny, tělocvičnu,
masážní a terapeutické místnosti, dílny, zahradu, terasy, společné balkony, kuchyňky, a to
se zohledněním stejného práva jiných uživatelů,
 na uctivé a zdvořilé jednání,
 na soukromí,
 na ochranu osobnosti a osobní svobody,
 na ochranu osobních údajů,
 nahlížet do osobní, zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace ke své osobě,
 na ochranu svých práv a oprávněných zájmů,
 na ochranu před diskriminací,
 stěžovat si, vznášet připomínky a náměty,
 přijímat návštěvy (v souladu s Vnitřními pravidly Domova pro seniory, které tvoří
Přílohu č. 2 této Smlouvy) při respektování zákazu návštěv vyhlášeném v odůvodněných
či mimořádných případech (např. stanoví-li to hygienik apod.).
2. Uživatel smí používat po vzájemné domluvě s poskytovatelem vlastní elektrospotřebiče
uvedené v Seznamu povolených elektrospotřebičů, uloženém v osobním spise uživatele.
Uživatel byl upozorněn, že v případě používání vlastního rádia či televizního přijímače, je i
nadále povinen ze svých prostředků hradit poplatky podle platných právních předpisů.
3. Uživatel se zavazuje plnit tyto povinnosti:
 plnit smluvní závazky,
 platit úhradu za poskytované služby ve sjednané výši a v dohodnutém termínu,
 pokud má sníženou úhradu, sdělit poskytovateli všechny změny v majetkových
poměrech, které mají vliv na stanovenou výši úhrady, zejména změnu výše příjmu,
 sdělit poskytovateli změnu výše příspěvku na péči,
 dodržovat v celém areálu zařízení poskytovatele platný Domácí řád domova, o němž
potvrzuje, že s ním byl seznámen,
 užívat veškeré vybavení pokoje a celého zařízení řádně, neničit či nepoškozovat jej,
 uhradit škody, které Domovu způsobil on , (nebo jeho návštěva) ztrátou či poškozením
vybavení či jiného zařízení,
 neprovádět změny a zásahy do vybavení pokoje ani jinde v rámci celého zařízení, pokud
se na nich nedohodne s vedením Domova,
 neskladovat na pokoji potraviny podléhající krátkodobé zkáze,
 umožnit a uhradit jednou za dva roky revizi vlastních povolených elektrospotřebičů nebo
tuto revizi zajistit sám a poskytovateli předložit doklad o jejím provedení; v opačném
případě má poskytovatel právo jejich užívání nepovolit.
5. Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s obsahem bezpečnostních předpisů.
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Článek VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Smluvní poměr může skončit:
 písemnou výpovědí uživatele, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 1
měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
 písemnou dohodou o ukončení služby,
 zánikem Smlouvy.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
 nedodržení smluvních ujednání, nezaplacení úhrady za poskytování služby
(v odůvodněných případech, kdy např. uživateli nebyl v řádném termínu doručen důchod,
je možné domluvit se na splátkovém kalendáři) nebo zatajení takových důležitých
informací o zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření Smlouvy
z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele,
 zvláště hrubě poruší tuto Smlouvu nebo jiný předpis Domova (např. domovní řád),
 takové změny zdravotního stavu uživatele, že
 přestal odpovídat cílové skupině Domova pro seniory, nebo vyžaduje ústavní zdravotní
péči,
 pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele, ve smyslu článku X. této Smlouvy, bude
v průběhu 12 měsíců po sobě jdoucích delší než celkem 60 dnů. Do této doby se
nezapočítává pobyt uživatele ve zdravotnickém zařízení,
 ukončení činnosti domova pro seniory nebo poskytování dané sociální služby.
Výpovědní doba činí 1 měsíc, s výjimkou změny zdravotního stavu uživatele (třetí odrážka), a
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí
uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. V případě takové změny
zdravotního stavu uživatele, kdy přestal odpovídat cílové skupině Domova pro seniory nebo
vyžaduje ústavní zdravotní péči, činí výpovědní doba 7 dnů a počíná běžet dnem doručení
výpovědi.
V případě zvláště hrubého porušení této Smlouvy nebo jiného předpisu Domova činí
výpovědní doba 7 dnů a začíná běžet doručením výpovědi.
3. Smluvní strany jsou povinny nejpozději v den ukončení Smlouvy uživatele z Domova
vyrovnat veškeré vzájemné závazky. V den ukončení smlouvy uživatele z Domova mu
poskytovatel předloží vyúčtování za poskytnuté služby a vrátí mu všechny jeho písemnosti,
které uživatel Domovu předal za účelem sjednání této Smlouvy a věci, které mu byly
uživatelem dány do úschovy.

Článek IX.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit
na jiného.
Po třech měsících pobytu může uživatel požádat Domov o přihlášení k trvalému pobytu na
adresu zařízení poskytovatele.
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Článek X.
Pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele
1. V případě, že se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele (např. pobyt v rodině či
u přátel, pobyt v lázních atp.) a z tohoto důvodu mu nebude poskytována sjednaná sociální
služba a budou-li současně splněny tyto podmínky:
 odhlášení pobytu v zařízení poskytovatele nejméně 2 dny předem,
 uživatel platí úhradu v plné výši nebo platí poměrnou část úhrady a rodina (známý)
za něj doplácí smluvní doplatek do plné výše,
 pobyt mimo zařízení poskytovatele bude trvat déle než jeden kalendářní den,
vrátí poskytovatel uživateli částku odpovídající úhradě za stravu ve výši nákladů
na potraviny, a to podle počtu dnů strávených mimo zařízení poskytovatele. Pobyt uživatele
ve zdravotnickém zařízení je vždy ohlášeným pobytem mimo zařízení poskytovatele.
U pobytu mimo Domov bude uživateli vrácena částka odpovídající příslušné poměrné části
příspěvku na péči, odpovídající počtu dnů v měsíci, kdy mu nebyla sociální služba ze strany
Domova poskytována, mimo prvního a posledního dne tzv. dovolené, kdy uživatel opustil
Domov a následně se vrátil, v tyto dny se příspěvek na péči nevrací. V případě ohlášeného
pobytu mimo Domov trvajícího celý kalendářní měsíc bude uživateli vrácena plná výše
přiznaného příspěvku na péči. Příspěvek na péči v době hospitalizace se nevrací.
2. Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele se rozumí den, kdy se uživatel
nezdržuje v zařízení poskytovatele a neodebere žádné jídlo.
3. V případě pobytu mimo zařízení poskytovatele, který je kratší než kalendářní den, v němž
uživatel odebere některý z druhů jídel a ostatní řádně předem odhlásí, bude uživateli
poskytnut potravinový balíček nahrazující odhlášené druhy jídla v hodnotě nákladů na
potraviny připadající na jednotlivá jídla.
4. Pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele v délce nad celkem 60 dní v průběhu 12 po sobě
následujících měsíců je pro poskytovatele ukazatelem, že pro uživatele nejsou služby Domova
pro seniory potřebné. Pokud se stane, že uživatel limit 60 dnů překročí, řeší poskytovatel
situaci nejprve v rámci individuálního plánu.

Článek XI.
Jmenování osoby důvěrné a zmocnění k poskytování informací
Uživatel jmenuje
Paní/Pana:*
Bytem:
Telefon:
E-mail:
jako osobu důvěrnou, která se může obracet v záležitostech uživatele na vedení Domova.
Zmocňuje Domov, aby této osobě poskytl informace o sociální situaci a potřebách uživatele
a na požádání jí umožnil nahlédnout do dokumentů uživatele. Pokud se zařízení na důvěrnou
osobu obrátí, je to s vědomím uživatele.
Uživatel potvrzuje, že byl poučen, že toto jmenování může být kdykoliv zrušeno (a to písemným
sdělením uživatele poskytovateli) nebo změněno dodatkem k této smlouvě.
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Článek XII.
Udělení souhlasu se změnou poskytování sociální služby ze zdravotních
důvodů
Uživatel souhlasí, aby v případě změn zdravotního stavu, z cílové skupiny Domova se zvláštním
režimem, byl na doporučení lékaře a se souhlasem ředitele Domova, přemístěn na oddělení
cílové skupiny Domova pro seniory (v rámci zařízení poskytovatele) a byla s ním uzavřena nová
Smlouva o poskytování sociální služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

 uložení OP a zdravotní průkazky pojištěnce u staniční sestry,
 založení osobního listu a zároveň dává souhlas pověřeným sociálním pracovnicím
k nakládání s finančními prostředky uloženými na jeho osobním listě,
 přehlášení trvalého pobytu do DSM,
 zaregistrování u praktického lékaře, který dochází do DSM
 podávání léků zdravotním personálem,
 označení osobního prádla,
 výplatu důchodu hromadným seznamem a poskytováním informací nutných k této výplatě
oprávněným zaměstnancům poskytovatele služby.
Souhlas s:
 s nakládáním s osobními daty pro potřeby organizace v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
 se zveřejněním fotografiích na nichž je uživatel zachycen na akcích pořádaných zařízením,
na webových stránkách zařízení a v jeho prostorách,
 se srážkou doplatku za léky.
▪)
text se ve Smlouvě ponechá pouze v případě, že pro konkrétního uživatele platí nebo se
na něm Domov s uživatelem domluví
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Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Smlouva zaniká na základě výpovědi dle článku IX. této Smlouvy, nebo dnem sjednaným na
základě dohody či jiným zánikem. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (při zastupování)
třech* stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smlouva může být měněna pouze písemně formou dodatku, přičemž se neuplatní § 1740 odst.
3 OZ.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí.
5. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé,
dobrovolné a svobodně projevené vůle, nebyla uzavřena v tísni, ani za nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne +)

jméno a příjmení
uživatel

Mgr. Marek Matej, MBA
poskytovatel

Dokumenty předané poskytovatelem uživateli před podpisem této smlouvy:
1:
Cena ubytování a stravování
2:
Vnitřní pravidla domova
Dokumenty předané uživatelem poskytovateli před podpisem této smlouvy:
▪) 1.
Čestné prohlášení o doložení všech příjmů uživatele
▪) 2.
Soupis věcí předaných uživatelem do úschovy DSM
*)
**)
+)
▪)

nehodící se škrtněte
sjednané úkony jsou vyznačené tučně
doplní sociální pracovnice domova
text se ve Smlouvě ponechá pouze v případě, že pro konkrétního uživatele platí nebo se
na něm Domov s uživatelem domluví.

Jednání o uzavření Smlouvy s uživatelem byli přítomni:
1.

dcera / syn*)

2.

paní / pan*)
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