VZOROVÁ SMLOUVA
o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Napajedla

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 1165, Napajedla,
IČO: 70 85 09 76,
bankovní spojení:,
zastoupený:
(dále jen „poskytovatel“)

a

pan:
trvalé bydliště k datu podpisu smlouvy:….,
bankovní spojení: ….,(jen při platbě převodem)
datum narození: …..,
(dále jen „klient“)
zastoupen: ….., doručovací adresa: ……….
(dále jen „opatrovník“)

uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 49 (domovy pro seniory)
a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 1746 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Článek 1
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby ze strany „poskytovatele“
a využívání sociální služby ze strany „klienta“.
Článek 2
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služby budou klientovi poskytovány na adrese Domov pro seniory Napajedla,
příspěvková organizace, Husova 1165 a doprovodu dle potřeby a domluvy
s klientem.
2) Základní služby jsou poskytovány podle platnosti Smlouvy v rozsahu
sjednaném ve článku 3 a 4, a to:
- ubytování nepřetržitě 24 hodin denně, každý den v týdnu,
- stravování v rozsahu dle článku 6, bod 1,
- úkony péče dle úrovně soběstačnosti klienta a rozsahu sjednaného
a uvedeného v Záznamech péče, následně zpracovaného v Plánu péče
individuálního plánování.

Článek 3
Druh a rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti Smlouvy poskytovat v domově
pro seniory klientovi až do rozsahu těchto základních činností:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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2) Rozsah péče je poskytován dle konkrétní míry a rozsahu individuálních potřeb
a osobního cíle klienta. Také může být jednostranně upraven ze strany
poskytovatele dle základních a známých potřeb klienta, pokud nebude
aktuálně schopen je sám sdělit.
3) Fakultativní služby jsou poskytovány nad rámec základních činností.
Článek 4
Prvotní cíl a individuální nastavení péče o klienta
1) Očekávání, prvotní osobní cíl klienta:
2) Individuální nastavení péče – klient potřebuje pomoc v těchto úkonech:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
- pomoc při podávání jídla a pití,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru,
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC,
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
- volnočasové a zájmové aktivity,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
3) Při změně sjednaného rozsahu úkonů dochází k aktualizaci potřeb klienta v Plánu
péče, případně v Individuálním plánu klienta.
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Článek 5
Ubytování
1) Klientovi se poskytuje ubytování v…..……lůžkovém pokoji č. …. ve……patře.
2) Ubytování zahrnuje úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního ošacení,
žehlení.
3) Po dohodě s poskytovatelem, dle prostorových možností a se souhlasem
spolubydlící/ho/ch si může klient pokoj dovybavit také vlastním nábytkem
či elektrospotřebičem.
4) Mimo pokoj může klient obvyklým způsobem užívat také společné prostory
domova a udržovat je v souladu s Domácím řádem.
5) Poskytovatel je povinen udržovat veškeré prostory domova ve stavu
způsobilém pro řádné užívání.
6) Přesná výše úhrady za ubytování byla s klientem předem projednána,
je uvedena v Článku 7 této smlouvy.

Článek 6
Stravování
1) Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.
2) Klient může kdykoliv změnit či porušit nasmlouvanou dietu. Poskytovatel
nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržování dietního
stravovacího režimu doporučeného lékařem.
3) Klient má možnost si odebírání stravy odhlásit.
4) Přesná výše úhrady za stravování byla s klientem předem projednána,
je uvedena v Článku 7 této smlouvy.

Článek 7
Výše úhrady
1) Výše úhrady za ubytování a stravování je stanovena následovně:
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Poskytnutí ubytování = 1lůžk./2lůžk./3lůžk.pokoj

000,00 Kč/den

Poskytnutí stravování = racio/dia

000,00 Kč/den

Celkem .................................................................. 000,00 Kč/den
2) Dle § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí klientovi zůstat alespoň
15% jejího příjmu po zaplacení úhrady za ubytování a stravování. Pokud
by byl klientův zůstatek příjmu nižší, je klient povinen doložit poskytovateli
výši svých příjmů pro účely stanovení výše úhrady a neprodleně
mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrad.
3) Skutečná úhrada klienta za kalendářní měsíc o délce:
28 dní:……., snížená úhrada o …… Kč (plná úhrada =…….. Kč)
30 ní:……., snížená úhrada o …… Kč (plná úhrada =…….. Kč)
30 dní:……., snížená úhrada o …… Kč (plná úhrada =…….. Kč)
31 dní:……., snížená úhrada o …… Kč (plná úhrada =…….. Kč)
4) Z důvodu hospitalizace náleží klientovi vrácení přeplatku v plné výši ceny
za potraviny za daný počet dní hospitalizace. (ponechat u klienta s plnou
úhradou)
5) Při ohlášení pobytu mimo zařízení náleží klientovi vrácení přeplatku v plné
výši ceny za potraviny a poměrné částky z příspěvku na péči dle počtu dní
neposkytování služby. (ponechat u klienta s plnou úhradou)
6) Z důvodu hospitalizace náleží klientovi vrácení přeplatku v procentní výši
ceny za potraviny. (ponechat u klienta se sníženou úhradou)
7) Při ohlášení svého pobytu mimo zařízení náleží klientovi vrácení přeplatku
v procentní výši ceny za potraviny a poměrné částky z příspěvku na péči.
(ponechat u klienta se sníženou úhradou)
8) Platby za ubytování v sobě zahrnují i úhradu nákladů za energie (topení, teplá
a studená voda, elektrický proud).
9) Poskytovatel má právo z odůvodněných příčin (např. zvýšení cen energií
a potravin, změna inflace) změnit výši úhrady za ubytování a stravování
do maximální výše stanovené vyhláškou 505/2006 § 15 odst. 2. Musí však
předem o příčinách a konkrétních změnách klienta informovat. Změny jsou
platné vždy od prvního dne následujícího měsíce.
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10) Ze zůstatku svých příjmů po zaplacení úhrady uhradí klient nasmlouvané
fakultativní služby dle individuálních zájmů. Platbu za fakultativní službu
je klient povinen uhradit po předložení vyúčtování této služby.
Výše úhrady fakultativních služeb:
Nabídka služeb
Výše úhrady Poznámka
Použití služebního vozu 10,- Kč / 1 km
Kopírování tiskovin
1,- Kč / A4 černobílý tisk
Použití společ. místnosti 50,- Kč / hod možnost zapůjčit hrnky, sklenky

Článek 8
Způsob úhrady
1) Klient se rozhodl platit úhradu
- prostřednictvím hromadné výplatní listiny ČSSZ Praha.
- převodem na účet domova, v. s. rodné číslo klienta.
- v hotovosti předáním sociální pracovnici, případně ekonomce organizace.
2) Klient se zavazuje platit poskytovateli za ubytování a stravování,
a to nejpozději k 25. dni kalendářního měsíce, v němž jsou mu služby
poskytovány.
3) Klient se zavazuje mu přiznaný příspěvek na péči v plné výši převést
na poskytovatele bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený
v záhlaví Smlouvy.
4) Případný přeplatek bude klientovi vyúčtován a vyplacen v následujícím
kalendářním měsíci k 15. dni.
5) V případě úmrtí klienta se přeplatek úhrady za ubytování, stravování
a příspěvku na péči stává součástí dědického řízení spolu s veškerou
hotovostí na depozitním účtu klienta.
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Článek 9
Ujednání o dodržování Domácího řádu
1) Klient prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že byl seznámen již před
nástupem do zařízení s „Domácím řádem“ platným ke dni podpisu Smlouvy,
a že mu plně/v dostatečné míře porozuměl. Klient se zavazuje tento předpis
domova dodržovat.
Článek 10
Doba platnosti smlouvy
1) Klient a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení platnosti
této Smlouvy.

Článek 11
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět, pokud stav klienta vylučuje
poskytnutí sociální služby domova pro seniory dle vyhlášky 505/2006 § 36:
„a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální
služby v domově se zvláštním režimem.“
2) Dalším výpovědním důvodem na straně poskytovatele je, jestliže klient
opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména tím,
že neplatí úhradu za služby.
3) Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 14 kalendářních dní.
Výpovědní lhůta začíná plynout následující den po předání výpovědi řediteli
organizace, za jeho nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku (zastupuje
ředitele).
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4) V případě vypovězení Smlouvy poskytovatelem činí výpovědní lhůta 30 dní
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byla tato výpověď klientovi doručena.

Článek 12
Ochrana osobních údajů klienta
1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, dává klient poskytovateli
souhlas ke zjišťování, shromažďování, používání, uchovávání svých osobních
a citlivých údajů, které poskytovatel potřebuje k poskytování služby.
2) Tyto údaje nebudou zpřístupněny ani sdělovány neoprávněným osobám
a budou použity jedině k úkonům klientovi potřebným.
3) Klient má právo nahlížet do osobní dokumentace o něm vedené.
4) Poskytovatel zajistí u svých zaměstnanců zachování mlčenlivosti dle zákona
o sociálních službách.
5) V PŘÍPADĚ OPATROVNICTVÍ TENTO BOD NEVYPLŇOVAT
Klient si přeje jako osobu důvěrnou/osoby důvěrné:
p. … č. 1, bydliště:……………………………………………………………tf.č.:…………………….
p…………, bydliště:……………………………………………………………tf.č.:…………………….
p…………, bydliště:……………………………………………………………tf.č.:…………………….
Výše jmenované/-ému/-ým je poskytovatel zmocněn poskytovat informace
(o klientových potřebách, o zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí klienta)
a umožnit přístup k veškeré/této dokumentaci klienta:…..,……
Klient si přeje, aby důvěrné osobě č. 1 byly v případě úmrtí předány jeho
osobní věci.
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Článek 13
Závěrečná ustanovení
1) Klient nemůže postoupit práva plynoucí z této smlouvy na někoho jiného.
2) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, použije se na vztah mezi
poskytovatelem a klientem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou / třech výtiscích s platností originálu.
Klient, opatrovník a poskytovatel obdrží každý jedno vyhotovení.
4) Obsah této Smlouvy lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oběma stranami této smlouvy nebo jejich
oprávněnými zástupci.
5) Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, jejímu
obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouva
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. To vše stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
Spolu se Smlouvou podepsanou oběma (třemi) stranami obdržel klient také kopii
platného Domácího řádu.
V Napajedlích, dne …………..

Klient
........................................

Poskytovatel
..........................................

Opatrovník/Zmocněnec

......................................
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