OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM
CPR Ovečka – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poláčkova 2
400 11 Ústí nad Labem
tel. 475 212 314
IČ: 44225512
,,Člověk nám není lhostejný.“

Smlouva o poskytnutí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. …..
dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
identifikační číslo sociální služby: 6631017

1) Pan/paní
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
Kontakt:
uzavírá tuto smlouvu pro sebe a své nezletilé dítě/děti:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
a

2) Oblastní charita Ústí nad Labem – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
se sídlem Štefánikova 1, Ústí nad Labem, zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury č. 8/1-05-729/2000
Zastoupená: Bc. Andreou Rážovou, sociální pracovnice SAS RD v textu této smlouvy dále jen
„Poskytovatel“
uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle § 65 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
I. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Uživatel sjednává u poskytovatele úkon/y z těchto základních činností při poskytování sociálně
aktivizačních služeb podle § 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – konkrétní činnosti:
o pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti – terénní forma
o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
poskytnutí pomoci v oblasti vzdělávání dítěte – např. příprava do školy, úprava denního
režimu – terénní forma
o tvořivá dílna pro rodiče s dítětem – ambulantní
o nárazové aktivity pro osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.)
o besedy pro rodiče (děti) vedené odborníky ze sociální, právní, pedagogické, psychologické,
zdravotní oblasti apod. – ambulantní forma
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V rámci těchto činností nabízí SAS Předškolní klubík. Předškolní klubík má na starost právě úpravu
denního režimu dítěte, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností dítěte a také ho připravit na zařazení do běžné mateřské nebo základní školy.
Předškolní klubík mohou rodiče zdarma využívat denně od 9:00 – 12:00, pokud mají zájem o celodenní
hlídaní – např. pokud rodič pracuje, je zde placená služba za 750,- měsíčně, tzn. 9:00 – 16:00.
Do Předškolního klubíku nosí rodič svačinu, pití a obědy pro dítě, vždy řádně podepsané. Pitný režim je
během dne zajišťován.
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – konkrétní činnosti:
o doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační
potíže
o doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
o nárazové aktivity pro podporu osobnostního rozvoje uživatele mimo zařízení poskytovatele
s doprovodem
c) sociálně terapeutické činnosti – konkrétní činnosti:
o podpora celkového rozvoje osobnosti uživatele prostřednictvím práce ve skupině
o individuální konzultace se soc. pracovnicí
o facilitace problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při
předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –
konkrétní činnosti:
o poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytnutí informací přispívající k řešení
aktuální situace, pomoc s vyřízením či vyplněním formulářů, žádostí např. sociální dávky
o předání kontaktů či doprovod uživatele k jednání v jiných (odborných) institucích
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob
o nepravidelná péče o děti uživatelů ve věku 3-6 let (ve výjimečných případech jiného věku),
kteří si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti, - pondělí - středa 8.00-11.30 hod. – předem
nutná dohoda
II. Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby sjednané v čl. I. smlouvy se poskytují v místě pracoviště Poláčkova 2, Ústí nad Labem-Dobětice a
v přirozeném prostředí uživatele (uvedená adresa místa bydliště)
(2) Služby sjednané v čl.I. smlouvy se poskytují v pracovních dnech:

Po
Út
St
Čt
Pá

Ambulantní forma
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
-

Terénní forma
7.30 – 9.00, 12.00 - 16.00
7.30 – 9.00, 12.00 - 16.00
7.30 – 9.00, 12.00 - 16.00
7.30 – 9.00, 12.00 - 16.00
7.30 – 11.30

Služba může být poskytována na základě individuální domluvy i mimo stanovený časový rámec
poskytování sociální služby, v předem sjednaném termínu s klíčovým pracovníkem (sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi).
(3) Poskytovatel se zavazuje oznámit skupinové aktivity nejméně 2 dny předem.
(4) Uživatel se zavazuje, že služby sjednané touto Smlouvou bude využívat dle dohodnutých
pravidel a případnou neúčast řádně a včas omluví.
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III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány bezplatně.
IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociální služby
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi a Vnitřními pravidly pro podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování
sociální služby. Uživatel prohlašuje, že se s nimi seznámil a plně jim porozuměl. Uživatel se zavazuje, a je
povinen, tato pravidla dodržovat.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se zavazuje :
Poskytnout uživateli službu odpovídající rozsahu a kvalitě ujednání, vždy však v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vypracovaných standardů kvality soc.služby.
Poskytovat a stanovit podmínky součinnosti s uživatelem v souladu s jeho individuálními možnostmi.
Poskytnout uživateli možnost podílet se na tvorbě a změnách individuálního plánu.
Uživatel se zavazuje :
Osobně a aktivně se podílet na plnění ujednaných aktivit, vyplývajících z povahy a obsahu soc. služby.
Poskytovat aktivní součinnost při obstarávání údajů potřebných pro plnění ujednání
Poskytovat informace o provedených či plánovaných aktivitách směřujících k dosažení cíle obsaženém ve
smluvním ujednání.
Uživatel má právo :
Po dobu platnosti uzavřené smlouvy užívat nabízenou službu.
Být seznámen s průběžnými výsledky svého individuálního plánu.
Podat stížnost na kvalitu poskytování služby v případě, že je nespokojen.
V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Ukončení platnosti smlouvy
1. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy :
Platnost této smlouvy lze kdykoliv ukončit dohodou obou smluvních stran.
2.1. Vypovězení smlouvy uživatelem:
Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoliv, bez uvedení důvodů, s okamžitou platnosti nebo
jím zvolenému termínu.
2.2. Vypovězení smlouvy poskytovatelem – poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze
písemnou formou a to z těchto důvodů:
a) uživatel podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti
- dlouhodobá nespolupráce s pracovníky OCH Ústí nad Labem -SAS
- dlouhodobé hrubé chování uživatele k pracovníkům OCH Ústí nad Labem (vedoucí ke
snižování fyzické důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského a ponižujícího prostředí)
- ohrožování bezpečnosti poskytovatele
- způsobuje škody na majetku zařízení poskytovatele služby
O takových skutečnostech bude učiněn záznam do spisu uživatele.
b) uživatel po dobu jednoho roku neprojevil zájem o žádnou sociální službu poskytovatele
c) z provozních, kapacitních či jiných organizačních důvodů, pro které nelze plnit rozsah
sjednaných služeb – výpomoc při zajištění návazné služby.
d) uživatel se 3x, bez omluvy, nedostavil na smluvenou schůzku
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VI. Doba platnosti smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Svými
písemnými projevy jsou smluvní strany zavázány již ode dne podpisu smlouvy.
2. Smlouva je sjednána na dobu určitou.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem …..….………………………………. je sjednána do ………………………………
VII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží pro svoji potřebu jedno
vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna, doplňována pouze v písemné podobě, formou číslovaných dodatků
k této smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, jejímu obsahu rozumí a bezvýhradně s ní
souhlasí.
V Ústí nad Labem dne:

………………………………………….
Uživatel

Ústí nad Labem dne:

…………………………
Poskytovatel (klíčový pracovník)

....……………….
Sociální pracovník

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o fotografování
Já

níže

podepsaná/podepsaný

……………………………………………,

nar…………………………….,

bytem………………………………………………………, prohlašuji, že souhlasím – nesouhlasím, abych byl(a)
fotografován(a) a mé fotky i fotky mého dítěte/dětí byly použity pro veřejné účely spojené s propagací
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka – OCH ÚL.

V Ústí nad Labem dne ……………………………………

…………………………………………………….
(podpis uživatele)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o nahlížení do složky uživatele
Já níže podepsaná/podepsaný prohlašuji, že souhlasím – nesouhlasím s tím, aby praktikant či dobrovolník
nahlížel do mé složky.
V Ústí nad Labem dne ……………………………………

…………………………………………………….
(podpis uživatele)
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