Azylový dům
Smlouva o poskytnutí sociální služby
Domov pro seniory U Pramene Louny, se sídlem Rakovnická 2502,440 01, Louny poskytovatel sociálních služeb dle zákona
č.108/2006, zastoupený ředitelkou DSUPL Bc. Janou Černou
číslo účtu: 16037481/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Paní (jméno a příjmení):

_______________________________________ (dále jen „uživatelka“)

datum narození:

____________________________ OP: _________________________

trvalé bydliště:

___________________________________________________________

(dále jen „uživatel/ka“)
uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby podle §57 cit. zákona (dále jen „smlouvu“) takto:

1. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelce:
a) základní sociální poradenství,
b) poskytnutí ubytování na dobu určitou,
c) poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
d) poskytnutí podmínek pro celkovou hygienu těla, praní osobního prádla, výměny ložního prádla.
2. Poskytnutí základního sociálního poradenství
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživatelce základní sociální poradenství zahrnující:
a) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
b) zprostředkování kontaktů s jinými institucemi za účelem odborného sociálního poradenství nebo společenského kontaktu.
(2) Uživatelka se zavazuje spolupracovat se sociální pracovnicí při naplňování osobních cílů a aktivně se podílet na řešení své
nepříznivé sociální situace.
3. Ubytování
(1) Poskytovatel umožňuje uživatelce ubytování na dobu určitou, a to po dobu 3 měsíců počínaje dnem nástupu.
(2) Uživatelce nevzniká žádné právo na automatické prodloužení této smlouvy. O prodloužení s uvedením důvodů může
uživatelka požádat před ukončením této smlouvy. O prodloužení jedná sociální pracovnice s ředitelkou
(3) Poskytovatel může s přihlédnutím ke snaze uživatele řešit svoji nepříznivou situaci smlouvu prodloužit, nejdéle však na 1
rok
Výjimky tvoří případy:
a) uživatelka čekající na umístění do Domova pro seniory U Pramene Louny
b) uživatelka se nachází dlouhodobě v těžko řešitelné situaci, v tom případě po schválení ředitelky DSUPL může v AD být
nejdéle 1 rok, po udělení výjimky 2 roky
(4) Poskytovatel si vyhrazuje právo na rozhodování o přidělení pokojů a případném stěhování do jiného pokoje za účelem
efektivního provozu azylového bydlení.
(5) Uživatelka zachází řádně se svěřenými věcmi, pokud věc poškodí, je povinna to neprodleně nahlásit vedoucí AD a škodu
uhradit.
(6) V případě, že uživatelka nerespektuje ukončení pobytu v AD, může být bez jeho souhlasu vystěhován za přítomnosti další
úřední osoby.
4. Podmínky pro přípravu stravy
(1) K přípravě stravy je určen vařič v přiděleném bytě a společná kuchyňka. Při přípravě, konzumaci, uchovávání potravin a
likvidaci kuchyňského odpadu se uživatelka řídí pokyny vnitřního řádu AD.
(2) Uživatel má možnost používat kuchyňské elektrospotřebiče, lednici a pračku, a to podle návodů, a v souladu s vnitřním
řádem AD.
5. Další ujednání
(1) Uživatelka se zavazuje, že se seznámila za účasti sociální pracovnice s domovním, provozním řádem a požárními
směrnicemi AD, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to ihned po ubytování.
(2) Uživatelka je povinen dodržovat všechny tyto předpisy, stejně jako pokyny sociálního pracovníka.

(3) Uživatelka se zavazuje šetřit energiemi a vodou.
6. Místo a čas poskytování služby
(1) Sjednaná sociální služba se poskytuje v AD – DOMEČEK, po dobu 24 hodin denně, každý den po dobu platnosti této
smlouvy.
(2) Kontakty v případě potřeby:
− adresa - Domov pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická 2502, 440 01 Louny,
− telefonní číslo na recepci domova – 415 65 40 85,
(3) Sociální pracovnice pro azylový dům je k dispozici od pondělí do pátku, a to v době od 7:30 do 15:00.
7. Výše úhrady a způsob platby
(1) Uživatelka je povinna uhradit denní ubytovací poplatek ve výši 100,- Kč.
Celková úhrada činí: ________________Kč za každý započatý den pobytu.
8. Skončení smluvního vztahu
(1) Uživatelka může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
(2) Poskytovatel může odstoupit od této smlouvy pokud:
a) uživatelka nezaplatila úhradu za ubytování v daném termínu
b) uživatelka i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z domácího řádu AD
(3) Pokud uživatelka odchází z AD s dluhem je sepsán tiskopis na uznání dluhu a domluven splátkový kalendář.
9. Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá účinnosti ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy se sjednává na dobu určitou od ……………....................... do……..............…………........……
(3) Platnost skončí dne .............................................
10. Nakládání s osobními údaji
(1) Uživatelka souhlasí s tím, že sociální pracovnice AD bude shromažďovat a zpracovávat jeho osobní a citlivé údaje dle
zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
(2) Uživatelka souhlasí s tím, že tato data budou v případě opakovaného poskytnutí služby aktualizována pro potřeby
sociálního poradenství. Uživatelka byla poučena o tom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
11. Společná ujednání
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne .......................................

...............................................….
uživatelka AD

.

............................................................
ředitelka DSUPL

