
 

 

 

 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

Poskytovatel sociální služby: 

Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí…………………………………………  

nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov (dále jen „poskytovatel“) 

 

Uživatel sociální služby: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Zákonný zástupce/opatrovník: 

(dále jen „uživatel“) 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby „sociální rehabilitace“ dle ust § 70 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v  platném znění, ze strany poskytovatele a 

využívání sjednané sociální služby ze strany uživatele. Služba je poskytována formou:  

□ ambulantní služby 

□ terénní služby. 

 

2. Smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem, stanovuje všechny důležité 

aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena podle aktuálních potřeb uživatele a 

možností poskytovatele.  

 

III. 

Cíl spolupráce 

 

1. V době uzavření smlouvy dojednal poskytovatel s uživatelem tento cíl spolupráce: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Poskytovatel se zavazuje, že tento cíl bude sloužit jako podklad pro individuální plánování 

s uživatelem tak, aby došlo k naplnění realizace této smlouvy.  

 

 

Smlouva o poskytování sociální služby sociální 

rehabilitace 
 



3. Cíl bude dále upřesňován a aktualizován v průběhu poskytování sociální služby 

v individuální dokumentaci uživatele. 

 

IV. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sociální službu v rozsahu těchto základních 

činností: 

 

1.1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

□ nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 

□ nácvik péče o domácnost (např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, 

chod kuchyně, nakupování) 

□ nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

□ nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru  

□ nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručního podpisu 

 

1.2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

□ doprovázení na různá místa za účelem posílení sociálních kontaktů a stabilizace 

zdravotního stavu (např. k lékařům, na úřady a jiné instituce, ke kadeřníkovi, na 

zájmové aktivity apod.) a doprovázení v případě potřeby i zpět 

□ nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

□ nácvik chování v různých společenských situacích 

□ nácvik komunikace, kontaktu a práce s informacemi 

 

1.3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

□ upevňování získaných psychických a sociálních schopností a dovedností 

□ volnočasové a vzdělávací aktivity dle vlastního výběru z nabídky organizace 

(anglický jazyk, kondiční cvičení, keramika, ruční práce, výtvarná činnost, výlety, 

návštěva společenských akcí apod.) 

 

1.4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

□ sociální poradenství (ohledně sociálních dávek a služeb, podpora při vyřizování 

invalidních důchodů, poradenství při výběru služeb a zprostředkování potřebných 

služeb apod.) 

□ pomoc při jednání s rodinou a blízkým okolím  

□ pomoc při komunikaci s úřady a jinými institucemi 

 

2. Činnosti jsou poskytovány v rozsahu úkonů dle potřeb uživatele. Bližší vymezení bude 

stanoveno v individuálním plánu uživatele. 

 

 

 

 

 

 



V. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

1. Služba sjednaná v článku IV. této smlouvy, se poskytuje v prostorách Duševního zdraví, o. 

p. s.: 

□ nám. Přerovského povstání 1, Přerov,  

 

□ Kosmákova 44, Přerov 

 

□ na jiném místě, pokud to vyžaduje charakter poskytované služby (např. bydliště 

uživatele služby) 

  

2. Tato služba je poskytována po celou dobu účinnosti této smlouvy celoročně v pracovních 

dnech v tomto časovém rozsahu: 

 

Ambulantní služba: 

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 

Úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 

Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00 

Pátek 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 

 

Terénní služba: 

Pondělí 7:00 – 15:00 

Úterý 8:00 – 16:00 

Středa 8:00 – 16:00 

Čtvrtek 7:00 – 15:00  

Pátek 7:00 – 15:00 

 

 

příp. jinak dle individuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele. 

 

 

VII.  

Výše úhrady  

 

1. Základní činnosti jsou poskytovány bez úhrady. 

 

 

VIII. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb 

 

1. Účastníci smlouvy se zavazují vzájemně respektovat lidskou důstojnost uživatele i 

zaměstnanců poskytovatele, jejich lidská a občanská práva, svobody a oprávněné zájmy. 

 



2. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele, které mu byly 

předány v písemné podobě, přečetl si je a plně jim rozumí. Uživatel se zavazuje a je povinen 

tato pravidla dodržovat. 

 

IX. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

1. Uživatel může smlouvu vypovědět k určitému datu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta zde 

není dána. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, jestliže:  

 

2.1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení 

povinností se považuje zejména jednání, které vedlo k ohrožení ostatních uživatelů 

nebo pracovníků organizace. 

 

2.2. U uživatele došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu, jež vylučují 
poskytnutí této sociální služby poskytovatelem. 
 

2.3. Uživatel před podpisem smlouvy zatajil podstatnou informaci, týkající se jeho 
zdravotního stavu, která by měla či mohla mít významný vliv na rozhodování 
poskytovatele při uzavírání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro 
cílovou skupinu poskytovatele. 
 

2.4. Pokud nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem této smlouvy. 
 
Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet od následujícího dne po dni, kdy byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 
V případě hrubého porušení povinností může poskytovatel vypovědět smlouvu 
s okamžitou platností. 
 

3. Smlouva končí dosažením cílů stanovených v individuálním plánu uživatele, pokud si 
uživatel nezvolí jiný osobní cíl. 
 

4. Smlouva zanikne v případě úmrtí uživatele. 
 

 

X. 

Doba platnosti smlouvy 

 

Smlouva je uzavřena na dobu od…………….do……………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom písemném vyhotovení. 

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nemohou být postoupena žádnou ze smluvních 

stran na jinou osobu. 

4. Případné spory ze smlouvy se řídí platnými právními předpisy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že smlouvu 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Přerově dne…………………… 

 

 

………………………………………….   ………………………………………. 

                       uživatel                       poskytovatel 

 

 

 

…………………………………………. 

       zákonný zástupce/opatrovník 

 

 


