Smlouva o poskytování sociálních služeb č. /
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného
dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami, kterými jsou:

Poskytovatel:

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace,
zastoupený ředitelkou Ing. Ivou Záhorovou
se sídlem v Brně, Koniklecová 442/1, 634 00
IČ 70887047, č. účtu: 27-7203130237/0100

(dále jen „poskytovatel“).
a
Uživatel:
datum narození:
bytem:
PSČ:
dále jen „uživatel“
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Brnem, zapsanou
do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka č. 21.
Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách poskytujícím v souladu se zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem města Brna
dne 20. 3. 2007 sociální služby typu domov pro seniory.
Čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování pobytové sociální služby - domov pro seniory ve smyslu ustanovení § 49 zák. č. 108/2006 Sb., a souvisejících ustanovení uživateli dle
ustanovení této smlouvy.
Čl. III.
Účel smlouvy
Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s uživatelem za účelem poskytování sociálních služeb,
a to na základě žádosti uživatele, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění a navazujícími obecně závaznými právními předpisy, s cílem
zajistit uživateli pravidelnou podporu a pomoc vedoucí k naplnění individuálních potřeb, cílů
a přání uživatele, dohodnutých a specifikovaných spolu s uživatelem v rámci individuálního
plánování.

Čl. IV.
Rozsah a průběh poskytování sociálních služeb
1. Poskytovatel a uživatel se dohodli na poskytování sociální služby dle požadavků uživatele
a možností poskytovatele tak, že poskytovatel uživateli poskytne následující základní
činnosti v tomto rozsahu:
A. Ubytování
 Ubytováním se rozumí celoroční ubytování
 v samostatném jednolůžkovém pokoji
 v samostatném dvoulůžkovém pokoji – to máme?
 v jednolůžkovém pokoji dvoupokojové obytné jednotky
 ve dvoulůžkovém pokoji dvoupokojové obytné jednotky
 Obytná jednotka č. je předána uživateli ve stavu způsobilém k užívání. Vybavení
obytné jednotky je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Uživatel si obytnou jednotku může dovybavit vlastním drobným zařízením.
 Ubytování dále zahrnuje elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid
obytné jednotky, praní a žehlení osobního a ložního prádla.
 Uživatel je oprávněn užívat společné prostory v zařízení poskytovatele zejména:
jídelnu uživatelů, společenské místnosti, prostory pedikúry a kadeřnictví, rehabilitační
místnost, knihovnu, výtahy a zahradu.
 Uživatel souhlasí s tím,
- aby byl z provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy, opravy apod.) na
nezbytně nutnou dobu přemístěn na jiný pokoj, který může být sdílen více
uživateli,
- že může být ve výjimečných případech z provozních důvodů přestěhován do
jiného pokoje stejného typu (jednolůžkový, dvoulůžkový),
- že v případě, kdy by mezi ním a dalšími uživateli docházelo k závažnějším
neshodám či konfliktům, může být přemístěn na jiný pokoj, že v případě ukončení
smlouvy mezi poskytovatelem a manželem/manželkou uživatele bude do druhého
pokoje v rámci dvoupokojového bytu, nastěhován jiný uživatel.
 Úklid obytné jednotky a jeho četnost je upravena v Domácím řádu.
B. Strava
 Uživateli bude poskytována strava v rozsahu uvedeném v příloze č. 2, která je
nedílnou součástí smlouvy. Poskytovatel zajišťuje běžnou stravu, dietní stravu šetřící
a diabetickou stravu. Speciální diety poskytovatel nezajišťuje.
 Sjednaný rozsah poskytované stravy je dán vždy na celý kalendářní měsíc, změnit jej
lze po vzájemné dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem. Změna se provede na
základě dodatku ke smlouvě, jímž se změní obsah příslušné přílohy smlouvy. Změna
stravy na následující měsíc může být sjednána dodatkem ke smlouvě nejpozději k 25.
dni předcházejícího měsíce.
 Po dobu prvních tří měsíců po nástupu do zařízení poskytovatele (dále jen DS) může
uživatel požádat o změnu stravy i v průběhu měsíce.
 Poskytovatel nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržování lékařem
doporučeného dietního režimu ze strany uživatele
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C.
D.
E.
F.
G.
H.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
Aktivizační činnosti,
Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
Sociálně terapeutické činnosti,
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat uživateli sociální službu uvedenou pod
písm. C) až H), v rozsahu dle jeho aktuálních individuálních potřeb a zdravotního stavu.
Uživatel bude v rámci svých možností a schopností pečovat o vlastní osobu a osobní
hygienu sám za podpory zaměstnanců poskytovatele.
Individuální plánování průběhu služby
 Konkrétní podoba a průběh poskytovaných sociálních služeb jsou upraveny
v plánu péče uživatele.
 Plán je sestavován poskytovatelem za účasti uživatele a odvíjejí se od aktuálních
potřeb uživatele, přání uživatele a jeho zdravotního stavu.
 Poskytovatel prostřednictvím klíčového pracovníka uživatele podpoří a bude
s ním spolupracovat při realizaci osobních cílů, kterých chce uživatel dosáhnout
při využívání poskytované sociální služby.
 Osobní cíle a přání uživatele, jejich naplňování a hodnocení budou
zaznamenávány v individuálním plánu, který spolu s uživatelem sestavuje klíčový
pracovník.
 Při uzavírání smlouvy uživatel (za podpory sociálních pracovníků) uvedl
následující prvotní osobní cíl (cíl může vyplývat již z předchozího jednání
s uživatelem jako zájemcem o službu nebo z jednání s uživatelem při sociálním
šetření): …………………………
 Další vývoj osobních cílů uživatele bude obsahem individuálního plánu uživatele.
 Uživatel si během dne určuje režim podle svého přání a podle svých potřeb,
schopností dovedností. Je však povinen přitom respektovat vnitřní předpisy
poskytovatele, zejména pak denní režim zařízení provozovaného poskytovatelem
– časový interval poskytování stravy, osobní hygiena – koupání, sprchování.

2. Fakultativní činnosti při poskytování sociální služby
Uživateli mohou být při poskytování sociální služby zajišťovány fakultativně další činnosti,
a to na základě žádosti uživatele za úplatu v sazbách dle aktuálního Sazebníku úhrad
poskytovatele. Seznam poskytovaných fakultativních činností je uveden v Sazebníku úhrad.
3. Zdravotní péče
Zdravotní péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení
a v případě ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím zaměstnanců
poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
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Čl. V.
Úhrada za poskytované služby
1. Uživatel se před podpisem smlouvy seznámil se Sazebníkem úhrad, což stvrzuje
podpisem této smlouvy. Úhrady jsou stanoveny individuálně podle závazných právních
předpisů, přičemž výše úhrady a její rozpis tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí
této smlouvy.
2. Úhrada za ubytování a stravu je stanovena tak, aby uživateli po zaplacení stanovené
částky za ubytování a stravu zůstala za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15% jeho
měsíčního příjmu. Uživatel, kterému by po úhradě nákladů za ubytování a stravu
nezůstalo 15% příjmu, je povinen doložit poskytovateli pro účely stanovení úhrady výši
svého příjmu a neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají na výši jeho maximální
možné úhrady vliv. Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet
nejpozději do 8 pracovních dnů.
3. Za poskytnutí sociální služby – úkony péče je uživatel povinen zaplatit úhradu ve výši
přiznaného příspěvku na péči. Uživatel souhlasí s tím, aby příspěvek na péči byl zasílán
přímo na bankovní účet poskytovatele.
Uživatel má požádáno o příspěvek na péči. Žádost byla podána dne …... k věcně a místně
příslušnému orgánu
Za poskytnutí sociální služby – úkony péče je uživatel povinen zaplatit úhradu ve výši
přiznaného příspěvku na péči. Péče bude poskytovateli uhrazena na základě rozhodnutí o
přiznání příspěvku na péči a to zpětně od účinnosti této smlouvy tj. od ………
Uživatel souhlasí s tím, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo na bankovní účet
poskytovatele.
Uživatel bude žádat po nástupu do zařízení o příspěvek na péči u věcně a místně
příslušného orgánu
Za poskytnutí sociální služby – úkony péče je uživatel povinen zaplatit úhradu ve výši
přiznaného příspěvku na péči.
Péče bude poskytovateli uhrazena na základě rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a
to zpětně od data podání žádosti
Uživatel souhlasí s tím, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo na bankovní účet
poskytovatele.
4. 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 stanovená podle počtu dnů, po které byla
sociální služba uživateli poskytována.
5. Sazebník úhrad platný ke dni podpisu této smlouvy se může měnit v závislosti na změně
obecně závazných právních předpisů, na vývoji cen, a okolností, za kterých jsou služby
poskytovány. Změnu ve výši úhrad je poskytovatel povinen upravit písemným dodatkem
smlouvy.
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Čl. VI.
Způsob úhrady za poskytované služby a její splatnost
1.

Úhrada za stravu a ubytování je splatná do 24. dne kalendářního měsíce, za který náleží.
Pokud se uživatel rozhodne platit v hotovosti, úhrada probíhá ve stanovených termínech,
o kterých je uživatel informován.

2. Úhrada za sociální službu poskytovanou po část kalendářního měsíce je splatná do 5
pracovních dní od zahájení poskytování sjednané sociální služby, nejpozději však do
konce kalendářního měsíce, za jehož část náleží.
3. Úhrada bude hrazena hotově na pokladně poskytovatele nebo bezhotovostně na účet
poskytovatele. Úhrada může být prováděná také formou hromadného výplatního
seznamu, kdy je důchod poukázán na účet DS a uživateli je po stržení nákladů na bydlení,
stravu a fakultativní činnosti zůstatek důchodu vyplacen v hotovosti nebo uložen na
depozitní účet v DS (na základě písemné žádosti uživatele).
4. Úhrada za uživatelem objednané a poskytovatelem poskytnuté fakultativní činnosti je
splatná nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci,
v němž byly poskytnuty.
5. Při platbě v hotovosti poskytovatel předloží uživateli vždy vyúčtování za pobyt, stravu,
popřípadě fakultativní služby a to neprodleně. Celkové vyúčtování služeb za daný měsíc
předloží poskytovatel uživateli nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.
Součástí celkového vyúčtování je i přehled o částkách odpovídajících vráceným
finančním prostředkům za pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele.

Čl. VII.
Pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele a způsob úhrady v jeho průběhu
1. V případě, že se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele a nebude mu z tohoto
důvodu poskytovaná sjednaná sociální služba, a bude-li tento pobyt ohlášen nejméně 2 dny
předem a pobyt mimo zařízení poskytovatele bude trvat déle než celý kalendářní den, vrátí
poskytovatel uživateli částku za neodebranou stravu ve výši uvedené v Sazebníku úhrad.
Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy ohlášeným pobytem mimo zařízení poskytovatele.
2. Způsob ohlašování pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele se hlásí na předepsaném
formuláři, případně osobně vedoucí pracovní skupiny pracovníků v sociálních službách
nebo sociální pracovnici.
3. Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele se rozumí den, kdy se uživatel
nezdržuje v zařízení poskytovatele a neodebere žádné jídlo. Kalendářním dnem pobytu
mimo zařízení poskytovatele je i den, kdy uživatel opustí zařízení poskytovatele nejpozději
do 7:30 h a vrátí se nejdříve po 19:00 h, pokud v průběhu tohoto dne neodebral žádné jídlo.
4. V případě neohlášení pobytu mimo zařízení způsobem výše uvedeným nenáleží uživateli
částka odpovídající úhradě za neodebranou stravu.
5. V případě ohlášeného celodenního pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele vrátí
poskytovatel uživateli částku odpovídající poměrné části přiznaného příspěvku na péči.
V případě ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele v délce celého měsíce
vrátí poskytovatel uživateli plnou výši přiznaného příspěvku na péči, která poskytovateli
za tento měsíc náležela. Toto ustanovení se nevztahuje na případ pobytu uživatele
ve zdravotnickém zařízení.
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6. Část úhrady, kterou je poskytovatel povinen vrátit uživateli za pobyt mimo zařízení
poskytovatele v případě, že úhrada za příslušný měsíc již byla zaplacena, bude vyúčtována
při úhradě za následující kalendářní měsíc a vyplacena uživateli (v hotovosti na pokladně
nebo převedením na osobní list uživatele) nejpozději do 24. kalendářního dne následujících
měsíce.
Čl. VIII.
Podmínky poskytování služby
1. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat uživateli sociální služby a podporu
v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, touto
smlouvou, standardy kvality sociálních služeb a vnitřními předpisy poskytovatele.
2. Uživatel souhlasí s tím, aby v případě nenadálého zhoršení jeho zdravotního stavu, během
kterého bude fakticky neschopen vyjádřit své přání, uživateli byly poskytovatelem
poskytovány služby, na kterých se smluvní strany výslovně nedohodly, a to po dobu
nezbytně nutnou.
3. V případě změny obecně závazných právních předpisů, v oblasti sociálních služeb, které
mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel uživateli návrh na změnu této
smlouvy.
4. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli všechny změny v majetkových poměrech, které
mají vliv na stanovenou výši úhrady, zejména změnu výše příjmů (důchodu) a změnu
výše příspěvku na péči.
5. Uživatel se zavazuje, v případě, kdy dojde ke změně v majetkových poměrech, která má
vliv na výši úhrady stanovené v čl. IV této smlouvy, uzavřít s poskytovatelem dodatek
k této smlouvě, v němž bude tato skutečnost zohledněna, a to tak, že nová úhrada se
sjedná od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně v majetkových
poměrech došlo.
6. Uživatel se rovněž zavazuje v případě, že dodatek k této smlouvě bude uzavřen později,
uhradit rozdíl mezi úhradou sjednanou touto smlouvou a úhradou, která se nově sjednává
v důsledku změny v majetkových poměrech, a to za dobu, za kterou by dle předchozí věty
náležela.
7. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši
a v dohodnutém termínu.
8. Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele, upravující poskytování
sociální služby v zařízení poskytovatele, pravidla soužití s dalšími uživateli, zejména
Domácí řád.
9. Uživatel potvrzuje, že byl srozumitelně seznámen s podmínkami poskytování sociálních
služeb, s podmínkami úhrady sociálních služeb a dalšími skutečnostmi, které mají vliv na
poskytování sociálních služeb a pobyt uživatele v zařízení. Uživatel potvrzuje, že měl
možnost seznámit se s vnitřními předpisy poskytovatele, uvedenými v příloze č. 4, která
je nedílnou součástí smlouvy.
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Čl. IX.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Sociální služba bude uživateli poskytována celoročně, 24 hodin denně, na adrese
poskytovatele v Brně, Koniklecová 442/1 případně na jiném vhodném místě, podle
provozních možností poskytovatele.
2. Za den nástupu do zařízení se považuje den, který byl dohodnut mezi uživatelem
a poskytovatelem, nejdříve však den, kdy je předána potřebná dokumentace uvedená
v této smlouvě a je podepsána tato smlouva.
3. Za den pobytu se považuje den, kdy je uživatel fyzicky přítomen v místě poskytování
sociální služby nebo se zúčastnil akce v doprovodu zaměstnance poskytovatele.

Čl. X.
Další ujednání
1.

Uložení finančních prostředků a cenných věcí

 Uživatel byl upozorněn na možnost uložení cenných věcí, tj. finanční hotovosti,
vkladních knížek, šperků, případně jiných cenností, za kterou poskytovatel přebírá
zodpovědnost při uložení na depozitní účet nebo do trezoru poskytovatele. Úroky
i poplatky za vedení účtu jsou ve prospěch a na vrub poskytovatele.
 Přijetí hmotného depozita bude poskytovatelem řádně zapsáno a uživatel obdrží originál
příjmového dokladu.
 Uživatel prohlašuje, že vzal toto upozornění na vědomí.
2.

Uživatel byl seznámen se způsobem podávání podnětů či stížností.
Čl. XI.
Doba poskytování sociálních služeb
1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu je oprávněn písemně vypovědět:
a) Uživatel, a to i bez udání důvodu s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
poskytovateli nebo dni ve výpovědi uživatelem označeném.
b) Poskytovatel
 pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu
a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této
změny uživatel potřebuje a požaduje,
 pokud došlo ke změně poměrů na straně poskytovatele, v důsledku kterých
nemůže poskytovat sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách v platném znění,
 pokud poskytovatel v průběhu služby zjistí, že uživatel zatajil důležité informace
o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy
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ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou
skupinu poskytovatele,
 pokud uživatel písemně sdělil poskytovateli, že odmítá uzavřít dodatek smlouvy
o zvýšení úhrady za stravu nebo ubytování provedené v návaznosti na ujednání
čl. V. smlouvy,
 pokud je uživatel v prodlení s úhradou za více než tři kalendářní měsíce,
 v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele uživatelem,
za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel vč.
uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď); opakovaným porušením
vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, pokud byl uživatel na porušení
vnitřních předpisu písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících
tomuto porušení vč. výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu
výpovědi ze strany poskytovatele
4. Výpovědní doba pro poskytovatele byla smluvními stranami sjednána 3 měsíční a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.
5. Výpověď učiní smluvní strana písemně a doručí ji druhé smluvní straně. Výpověď se
doručuje adresátovi na poslední známou adresu trvalého pobytu. U adresátem
nepřevzaté zásilky s výpovědí nastupují účinky výpovědi okamžikem navrácení
zásilky zpět odesilateli s vyznačením poznámky o jejím nedoručení.
6. V případě ukončení smlouvy jsou poskytovatel a uživatel povinní nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy vyrovnat veškeré závazky. Poskytovatel
nejpozději v poslední den této lhůty předá uživateli písemné vyúčtování za poskytnuté
služby a předá mu všechny jeho doklady, které uživatel předal poskytovateli za
účelem sjednání této smlouvy. Uživatel si nejpozději v poslední den této lhůty odnese
veškeré osobní věci. V případě, že takto neučiní, zplnomocňuje uživatel poskytovatele
k jejich vyklizení do skladových prostor poskytovatele a pokud nebudou uživatelem
věci převzaty do 6 měsíců k jejich likvidaci. Věci podléhající rychlé zkáze budou
likvidovány okamžitě.
Čl. XII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

2.

Změny v této smlouvě lze provádět formou číslovaných písemných dodatků.

3.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží uživatel. Smlouva obsahuje 4 přílohy tvořících
nedílnou součást smlouvy.

4.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne ……………………………….

V Brně dne ………………………

……………………………………….
Poskytovatel

……………………………………
Uživatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. ……….
Vybavení určené pro uživatele v jednolůžkovém pokoji (orientační seznam)
Postel polohovací
Jídelní stůl
Židle
Skříň šatní
Skříňka jednodveřová
Skříňka dvoudveřová
Záclona
Polštář s povlakem
Přikrývka s povlakem
Noční stolek

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Společné vybavení:
Chladnička
Sporák
Kuchyňská linka
Botník

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Vyznačit nábytek, který je uzamykatelný!!! – před nástupem zkontrolovat!!!!!

V Brně dne ………………………….

……………………………………….
Poskytovatel

……………………………………
Uživatel
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Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. ………..
Uživateli bude poskytována strava v rozsahu:


Snídaně



Přesnídávka



Oběd



Svačina



Večeře



II.večeře

● Celodenní strava

Přesnídávka a II.večeře je součástí diabetické diety.
- normální
- diabetická
- šetřící

V Brně dne ………………………….

……………………………………….
Poskytovatel

……………………………………
Uživatel
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Příloha č. 3 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. ………
Úhrada za poskytovanou sociální službu
Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:
1. za ubytování ve výši Kč denně
zahrnuje platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid obytné
jednotky, praní a žehlení osobního a ložního prádla
2. za stravování:

snídaně
svačina
oběd
svačina
večeře
II. večeře
dovoz

3. za fakultativní činnosti dle skutečně odebraných služeb
4. za úkony péče – ve výši přiznaného příspěvku na péči
Podmínky, za kterých uživateli náleží příspěvek na péči, kdy se příspěvek nevyplácí a jeho
výplata je zastavena, jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v aktuálním znění.
Příspěvek se nevyplácí, jestliže je uživatel po celý kalendářní měsíc v ústavní péči
zdravotnického zařízení.
Poměrná část úhrady za měsíc ….. rok …. tj. od ……….. do …….… tj. …. dnů činí
celkem ……..… Kč slovy ………………………………………………………………..)
Z toho úhrada za ubytování a služby s ubytováním spojené Kč ……..,- , úhrada za stravu
………..Kč a poměrná část příspěvku na péči …… Kč.
V následujících měsících se platby na každý měsíc vypočítávají podle faktického počtu dnů
v měsíci (28,29,30,31).
V Brně dne ………………………….
……………………………………….
Poskytovatel

……………………………………
Uživatel
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Příloha č. 4 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. ………….
Uživatel převzal:
l ks klíč od vchodu
l ks klíč od obytné jednotky
1 ks klíč od poštovní schránky
Uživatel byl srozumitelně seznámen a převzal vnitřní předpisy poskytovatele
Sazebník úhrad
Domácí řád
Podávání, evidence a vyřizování stížností
Práva a povinnosti uživatelů
Přehledné informace o podmínkách poskytování služeb jsou uvedeny v informačním
materiálu, který je k dispozici v každé bytové jednotce.
Uživatel převzal vstupní plán péče.
Uživatel byl dále seznámen





S prostředím DS
S právy uživatelů služeb
S možností zapůjčení signalizačního zařízení
S označením osobního prádla

V Brně dne ………………………….

……………………………………….
Poskytovatel

……………………………………
Uživatel

12

