Občanské sdružení D.R.A.K. z.s
Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Kontaktní pracoviště
Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB
PRO RODINY S DĚTMI

Pan (paní):
Klepněte sem a zadejte text.
Rok narození: Klepněte sem a zadejte text.
Bydliště:
Klepněte sem a zadejte text.
V textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
a
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5
IČO: 266 36 328
Kontaktní pracoviště: TURNOV - Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
Zastoupeno klíčovou pracovnicí/pracovníkem:
uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
Smlouvu o poskytnutí sociální služby pro rodiny
s dětmi
podle § 65 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
I. Vymezení smluvních stran
(1) Uživatel je fyzickou osobou uzavírající Smlouvu s O.s. D.R.A.K. z.s.
(2) Poskytovatel je právnickou osobou provozující v rámci své činnosti službu
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“
(v textu této Smlouvy dále „Služba“).
II. Rozsah poskytování Služby
(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto
základních činností
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Služby dle § 65 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
(2) Uživatel má právo vytyčit si osobní cíl odpovídající základním činnostem
Služby a požádat poskytovatele o podporu v jeho naplnění.
Osobní cíl Uživatele služby:

Vytyčený osobní cíl spadá do následující kategorie výše vyjmenovaných
základních činností služby (označ):
a),
b),
c),
d),
základní sociální poradenství, jež je nedílnou
součástí Služby.
Osobní cíl Uživatele služby je dále zaznamenán a definován v individuálním
plánu, který tvoří nedílnou součást spolupráce s Uživatelem a v němž mohou být
podrobně rozpracovány dílčí cíle a konkrétní činnosti směřující k naplnění
osobního cíle Uživatele.
(Individuální plán vychází z potřeb Uživatele, respektuje jeho vůli, možnosti
a schopnosti a v maximální míře podporuje jeho autonomii a soběstačnost,
aktivizuje jeho silné stránky a motivuje k naplnění stanoveného osobního cíle,
resp. dílčích cílů).
(3) Uživatel má právo v průběhu poskytování Služby svůj osobní cíl změnit či si
vytyčit v závislosti na své životní situaci a svých potřebách cíl nový, v takovém
případě je uzavírán DODATEK této Smlouvy, případně je uzavřena nová
Smlouva o poskytování Služby.
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III. Místo a čas poskytování Služby
(1) Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují v místě kontaktního pracoviště
služby či v přirozeném prostředí uživatele. Pracoviště: TURNOV - Antonína
Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
(2) Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují v pracovních dnech v rozmezí:
8:00 – 16:00 (terénní formou). Čtvrtek 9:00 – 16:00 (ambulantní formou na
výše uvedené adrese pracoviště) v závislosti na časových možnostech Uživatele
i jeho klíčového pracovníka.
(3) Služba se vždy snaží maximálně vyjít vstříc potřebám a možnostem svých
Uživatelů.
IV. Výše úhrady za Službu a způsob jejího placení
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány bezplatně.
V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování Služby
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s „Vnitřními pravidly pro poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a rodiny s dětmi v O.s. D.R.A.K. z.s.“, a
že jim plně porozuměl. Zároveň se zavazuje tato pravidla dodržovat.
VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s okamžitou
platností, a to ústní nebo písemnou formou.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 Důvody vyjmenované v dokumentu „Vnitřní pravidla pro poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a rodiny s dětmi v O.s. D.R.A.K.
z.s.“ – viz odstavec „práva poskytovatele“ a odstavec „povinnosti
uživatele“. (Porušení „Vnitřních pravidel pro poskytování Služby“ musí
být zaznamenáno v osobním spise Uživatele).
 Jestliže se Uživatel chová k pracovníkům Poskytovatele způsobem, jehož
záměr, nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k
vytváření ohrožujícího prostředí.
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 Uživatel nevyužil poskytnutí žádného úkonu po dobu delší než 2 měsíce.
 Poskytovatel ukončuje svoji činnost.
Ukončení poskytování Služby je vždy písemně zaznamenáno v osobním spise
Uživatele vedeném Poskytovatelem.
(3) Výpověď, ať ze strany Poskytovatele či Uživatele, je platná od písemného
záznamu ukončení spolupráce mezi Poskytovatelem a Uživatelem
do osobního spisu Uživatele vedeného Poskytovatelem.
(4) Při ukončení poskytování Služby ze strany Poskytovatele jsou Uživateli
v případě zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.
(5) V průběhu poskytování Služby může být Smlouva měněna dodatky tak, aby
forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované Služby a osobní cíle
Uživatele stále plnily svůj účel a odpovídaly individuálním potřebám
Uživatele.
VII. Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána na dobu do dosažení cíle či
cílů formulovaných ve Smlouvě, či dalších cílů obsažených v dodatku
Smlouvy a definovaných v Individuálním plánu Uživatele. Maximální
platnost smlouvy je však 2 roky od nabytí její platnosti a účinnosti.
(3) Platnost a účinnost Smlouvy končí též výpovědí Uživatele či Poskytovatele –
viz čl. VI. této smlouvy.
Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
VIII. Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni a 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.
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IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecného
nařízení o ochraně osobních údajů EU, souhlasím se správou, zpracováním a
uchováním svých osobních údajů Občanským sdružením D.R.A.K.z.s., IČO:
26636328 pro potřeby poskytování a evidence Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi.

V Turnově

Dne Klepněte sem a zadejte datum.

Přidělené evidenční číslo Uživatele: Klepněte sem a zadejte text.

................................................
Podpis Uživatele

………………………………………………
Podpis zástupce Poskytovatele
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