Smlouva o poskytování sociální služby
- osobní asistence,
na dobu neurčitou
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

I. Smluvní strany
Jméno a příjmení:
datum narození:
trvalé bydliště:
PSČ:
v textu této smlouvy dále jen „Klient“
a
Charita Třinec
ul. Lidická 1272
739 61 Třinec
IČ: 49591215
zastoupená : Bc. Martou Bezecnou, ředitelkou
Bankovní spojení:
č.ú. :1735887399/0800
variabilní symbol (pořadové číslo smlouvy)………………………………………..

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
Tel.: 558 993 587, 724 257 219
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II.

Předmět smlouvy
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavírají tuto
smlouvu o poskytnutí osobní asistence podle § 39 cit.zák.
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
III.

Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi následující činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
(2) Konkrétní podoba a rozsah poskytované služby:
 pravidelně
hodiny:……………………………………………………………………………………………..
dny:…………………………………………………………………………………………………..
 mimořádně na objednání (dle potřeb klienta rozsah a doba poskytování
je uvedená ve výkazu)
S ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele, doba
poskytované služby se může měnit dle individuálních potřeb a požadavků
klienta (viz.Individuální plán).
(3) Kromě činností uvedených v odst.1 tohoto článku, může poskytovatel
klientovi poskytnout také fakultativní služby (viz. příloha)
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IV.

Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby sjednané v čl.I. se poskytují na adrese klienta.
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na dobu neurčitou
s platností a účinnosti ode dne jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(3) Délka a čas poskytování sociální služby se sjednává po podepsání
smlouvy dle potřebnosti klienta a je zaznamenáván ve výkazech.
V.

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
(1) Cena za službu dle článku II. této smlouvy je stanovená ceníkem
poskytovatele, který je přílohou této smlouvy.
(2) Fakultativní služby se poskytují v plné výši nákladů na tyto služby.
(3) Vyúčtování poskytnuté služby(na základě evidence poskytnuté služby
odsouhlasené podpisem klienta)je splatné nejpozději ke 20. dni
následujícího měsíce.
(4) Informování o výši úhrady za sociální službu osobní asistence probíhá vždy
do 10. následujícího měsíce prostřednictvím klientské sekce na webových
stránkách Charity Třinec – www.charitatrinec.cz. nebo prostřednictvím
asistentky.
(5) Úhrada za poskytnuté služby se provádí buď –
a) bankovním převodem na účet poskytovatele,
b) osobně v kanceláří Charity Třinec
c) poštovní poukázkou.
d) prostřednictvím asistentky (jen ve výjimečných případech).
(Klient má také možnost si v průběhu služby změnit způsob úhrady, o způsobu změny pak
informuje klíčového pracovníka a změna je pak zaznamenána v Individuálním plánu klienta.)

(6) Pro případ pozdní úhrady platby za vyúčtovanou službu osobní asistence je
klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
den po prodlení s úhradou platby.
(7) Neuhrazení vyúčtované ceny za poskytnutou službu v termínu splatnosti je
považováno za závažné porušení smlouvy a je důvodem k okamžitému
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele v případě prodlení se splatností
úhrady ceny za poskytnutou službu delší než 10 dnů.
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VI.

Osobní cíl/e klienta
Důvod využívání služby osobní asistence:………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

VII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociální služby
(1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s Pravidly poskytování osobní
asistence.
(2)Klient prohlašuje, že Pravidla mu byly předány v písemné podobě, že si
tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl.
(3) Svým podpisem se klient zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
začíná plynout v následujícím dni po podání výpovědi.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze s těchto důvodů:
a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za
hrubé porušení Smlouvy považuje, zejména nezaplacení za poskytnutí
služby dle pravidel uvedených v této smlouvě,
b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které jí
vyplývají z Pravidel Poskytovatele pro poskytování služby osobní
asistence,
c) v případě, že jde o fyzickou agresi vůči asistentce, je smlouva
vypovězená s okamžitou platností.
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(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů
uvedených v odst.2 tohoto článku činí 5 dní a počíná běžet prvním dnem
následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena.
(4) Tuto smlouvu lze vypovědět písemně, a to dohodou mezi Klientem a
Poskytovatelem, kterou je možno doručit poštou na adresu organizace:
Charita Třinec, ul. Lidická 1272, Třinec 739 61, tel. 558 993 587

IX.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího
podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.
X.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Tato smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran
b) smrtí klienta
c) zánikem poskytovatele
(3) Klient souhlasí, že o něm bude veden spis, ve kterém bude
zaznamenáván průběh poskytování sociální služby.
(4) Klient prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě jsou pravdivé.
(5) Bere na vědomí, že veškeré změny mající vliv na poskytování sociální
služby neprodleně sdělí osobní asistentce nebo vedoucí.
(6) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli, a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
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(7) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí
a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
(8) Klient svým podpisem stvrzuje, že ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, souhlasí ze zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění a poskytování sociální
služby.
(9) K této smlouvě jsou přiloženy tyto samostatné přílohy:
a) Ceník za poskytování sociální služby
b) Pravidla poskytování osobní asistence

V Třinci dne

…..………………………………
podpis klienta

……………………………………..
podpis poskytovatele
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Příloha č.1

Ceník asistenční služby Charita Třinec, Lidická 1272, 739 61 Třinec

Dny

Hodiny

Částka na hodinu

Pondělí až pátek

1 hodina

130,- Kč

Pondělí až pátek

2 až 3 hodiny*

100,- Kč

Pondělí až pátek

4 až 6 hodin*

90,- Kč

Pondělí až pátek

7 a více hodin*

80,- Kč

Soboty, neděle a
svátky

Jednotná cena pouze
za 1 hodinu

130,- Kč

Soboty, neděle a
svátky

Pouze u nedělených a
vícehodinových služeb

120,- Kč

Fakultativní činnost
Převoz klienta služebním vozidlem – 10,- Kč/km.
Doplňující informace:
 Podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče
stanovena na 1 hodinu. V případě potřeby se hodinová péče může prodloužit
o další půlhodinu.
 *Nedělená asistenční služba – služba probíhá minimálně 2 hodiny v kuse a
není rozdělená.
 Poskytovatel si vyhrazuje změny v tomto ceníku
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Základní činnosti asistenční služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Doplňující informace:
1) Podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče stanovena na
1 hodinu. V případě potřeby se hodinová péče může prodloužit o další
půlhodinu.
2) Poskytovatel si vyhrazuje změny v tomto ceníku.
3) Klient je o změně ceníku informován minimálně 1 měsíc před vstupem nového
ceníku v platnost. Seznámení a souhlas klienta se změnou ceníku probíhá na
základě rozhovoru asistentky s klientem, příp. rodinným příslušníkem, a je stvrzen
podpisem v individuálním plánu s datem projednání.
4) Tento ceník je neoddělitelnou součástí Smlouvy o poskytování osobní asistence.
5) Platnost ceníku je stanovena od 1. dubna 2015.
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