Smlouva o poskytování sociální služby
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Pan / paní …………………………………………………….
datum narození ……………………………………………..
bydliště……… ………………………………………………
v textu této smlouvy dále jen ,,Osoba“
zastoupený / á
Pan / paní …… ………………………………………………
datum narození …………………………………………….
bydliště……… ………………………………………………
a
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: Mgr. Luďkou Jiránkovou
IČO: 00874680
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, číslo účtu 9730181/0100
v textu této smlouvy dále jen ,,Poskytovatel“.
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, tuto

Smlouvu o poskytování sociální služby – chráněného bydlení
dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v textu této smlouvy dále jen ,,Smlouva“.
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I.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli tyto činnosti
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče
2) Osobě mohou být poskytovány fakultativně též další činnosti, jejichž nabídka a cena je
uvedena v příloze smlouvy – Úhradovníku za sociální službu chráněné bydlení Centra 83,
poskytovatele sociálních služeb Mladá Boleslav (dále jen „Úhradovník“).

II.
Ubytování
1) Osobě se poskytuje ubytování v samostatném vybaveném bytě chráněného bydlení /
v samostatné vybavené garsonce chráněného bydlení / ve vybaveném pokoji bytu
chráněného bydlení.
2) Po dohodě s poskytovatelem si může Osoba vybavit garsonku / pokoj vlastním nábytkem a
elektrospotřebiči (TV, rádiem, mikrovlnnou troubou apod.).
3) Mimo byt /garsonku / pokoj a společné prostory chráněného bydlení může Osoba
způsobem obvyklým užívat společně s ostatními také:
a) zahradu
b) venkovní bazén
c) prádelnu
4) Ubytování zahrnuje topení, studenou a teplou vodu, elektrický proud, praní prádla a odvoz
odpadu a úklidové prostředky.
5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a užívání ve stavu způsobilém k řádnému ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním
těchto prostor.
6) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a užívání řádně; v prostorách
nesmí Osoba provádět bez souhlasu poskytovatele žádné změny.

III.
Stravování
1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Osobě stravu, nebo pomoc při zajištění stravy.
2) Stravování probíhá podle vnitřních pravidel chráněného bydlení.
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IV.
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě tyto základní činnosti:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
f)

pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V.
Místo a čas poskytování služby
1)

Služba sjednaná v čl. I

Smlouvy se poskytuje v bytě chráněného bydlení / garsonce

chráněného bydlení / pokoji bytu chráněného bydlení provozované / m Poskytovatelem ve
Václavkově ulici 950 / Čechově ulici 773 / Sadové ulici 718 v Mladé Boleslavi.
2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok po
dobu platnosti Smlouvy.

VI.
Osobní cíl
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen v rámci svých možností Osobu podpořit při realizaci
jejích osobních cílů, kterých chce Osoba dosáhnout při využívání poskytované sociální
služby.
2) Osoba si stanoví při nástupu do zařízení své prvotní osobní cíle (viz Příloha č. 1 ke
Smlouvě), na kterých dále spolupracuje s klíčovým pracovníkem.

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování, stravu, péči a případné fakultativní služby.
Ceny se řídí aktuálním Úhradovníkem za sociální službu chráněného bydlení Centra 83,
který je přílohou této smlouvy.
2) Poskytovatel je povinen předat Osobě nový Úhradovník nejpozději měsíc před nabytím jeho
platnosti a účinnosti.
3) Poskytovatel není oprávněn požadovat po Osobě úhradu za stravu za dny, které byla
Osoba řádně odhlášena z chráněného bydlení dle vnitřních pravidel poskytovatele.
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4) Fakultativní činnosti podle odstavce 2 článku I. se poskytují za úhradu nákladů těchto
činností podle vnitřních pravidel poskytovatele.
5) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to
nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním
měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá, pokud se strany nedohodnou jinak.
6) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby nejpozději do konce
kalendářního měsíce, ve kterém obdržel vyúčtování.
7) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti
v pokladně poskytovatele nebo na účet poskytovatele č. 9730181/0100 u Komerční banky
Mladá Boleslav pod variabilním symbolem, který byl Osobě přidělen.
Váš variabilní symbol je: …………………………………
8) Pokud Osoba není schopna platit úhradu v plné výši, je povinna prokázat své příjmy. Výše
úhrady je individuální dle prokázaných příjmů.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly chráněného bydlení, kde je
poskytována sociální služba podle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že vnitřní pravidla
chráněného bydlení jí byla předána v písemné podobě a že jí obsah těchto pravidel byl
vysvětlen sociálním pracovníkem srozumitelnou formou. Osoba se zavazuje tato vnitřní
pravidla dodržovat. Přílohou smlouvy je aktuální Úhradovník.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
uživatelem činí 7 dní a začíná běžet ode dne podání žádosti o ukončení poskytování
sociální služby – chráněného bydlení.
2) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy.
Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména neplacení úhrady za poskytnutí
sociální služby za dobu delší než 3 měsíce,
b) jestliže Osoba hrubě porušuje a nedodržuje vnitřní pravidla chráněného bydlení,
c) jestliže dojde ke změně zdravotního stavu Osoby v takové míře, že poskytovatel
nemůže zajistit potřebnou péči a Osoba se dostane mimo cílovou skupinu, pro
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kterou je sociální služba určena (dle § 36 Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách),
d) stane-li se Osoba rodičem s úmyslem o své dítě pečovat.
3) Výpovědní lhůta při vypovězení smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodů uvedených
v odstavci 2, článku IX. činí jeden měsíc, pokud se strany nedohodnou jinak. Lhůta začíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
byla tato výpověď doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy
1) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána oběma stranami od ……………………..
na dobu neurčitou / určitou.
2) Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit jiné osobě.

XI.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni 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.

V………………………………..

dne…………………………

……………………………………………

………………………………………….

Podpis Osoby / opatrovníka

Podpis Poskytovatele

Přílohy:



Úhradovník za sociální službu – chráněné bydlení Centra 83, poskytovatele sociálních
služeb Mladá Boleslav.
Osobní cíl
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
OSOBNÍ CÍL

Osobní cíl je aktuální k datu podpisu Smlouvy, dále Poskytovatel poskytuje službu na základě
Individuálního plánu uživatele.
V Mladé Boleslavi dne ……………

……………………………………..
Podpis Osoby / opatrovníka

…………………………………
Podpis Poskytovatele

