ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC
IČ: 269 91 560
se sídlem: Komenského 7, 779 00 Olomouc
zastoupené: Ing. Petrem Papouškem, předsedou
(dále jen poskytovatel)
a
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Rodné číslo:
(dále jen uživatel)
uzavírají tuto

SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE ŽIDOVSKÉ OBCE OLOMOUC
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytovatel sociální služby Sociální aktivizace Židovské obce Olomouc je právnickou osobou, na základě registrace u
Ministerstva kultury České republiky pod číslem jednacím XXXXXXXXX ze dne DD.MM.RRRR. Poskytovatel je oprávněn
k poskytování sociální služby dle § 66 zákona 108/2006 Sb., Sociálně aktivizační služby, na základě registrace služby u
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí pod číslem jednacím XXXXXXXXX.
2. Smlouva se uzavírá na základě žádosti zájemce o poskytnutí sociální služby, zájemce splňuje všechny kritéria pro poskytnutí
služby uvedená ve Veřejném závazku poskytovatele, jednání o poskytnutí služby proběhlo dle pravidel stanovených ve
Vnitřním předpisu poskytovatele- Jednání se zájemcem o službu.
II.

DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1. Poskytovatel bude uživateli poskytovat sociální službu sociální aktivizace dle § 66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Uživatel může po poskytovateli požadovat kteroukoliv ze základních činností sociální aktivizace.
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poskytovatel vytváří podmínky ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a to zvláště formou setkávání a
aktivizačních činností, podporuje osoby v kontaktu s jeho nejbližšími a jeho sociálním okolím. Organizuje nebo
zprostředkovává zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.
b) Sociálně terapeutické činnosti
Využívá metod a postupů sociální práce, ve své činnosti vychází z individuálních potřeb uživatelů služeb, jejich cílů a
očekávání. Vychází z principů služby zaměřené na člověka, metod logoterapie, krizové intervence, vedou k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností podporujících začleňování osob. Činnosti jsou skupinové i individuální, jsou
zaměřeny na nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení
soběstačnosti a sebeobsluhy.
• Společná setkávání
• Společenské akce
• Návštěvy kulturních akcí
• Udržování a nácvik soběstačnosti
• Udržování a nácvik schopností uplatňovat práva a osobní zájmy
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Pomáhá a podporuje uživatele při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomáhá a podporuje
uživatele při vyřizování běžných záležitostí např. na úřadech, službách a sociálních službách. Poskytuje základní sociální
poradenství.
2. Konkrétní rozsah služby v rámci základních činností je dohodnut s uživatelem v Příloze č. 1 této smlouvy Osobní cíle
uživatele, jeho kopie je součástí individuálního plánu péče uživatele.
3. Poskytovatel se bude při poskytování služby řídit individuálním plánem, který ve spolupráci s uživatelem vytvoří a bude
průběžně aktualizovat. Poskytovatel určí uživateli klíčového pracovníka, který bude s uživatelem spolupracovat v procesu
individuálního plánování služby na realizaci jeho osobních cílů. Individuální plán vychází z aktuálních individuálních potřeb
uživatele a vede k naplnění jeho osobního cíle. Individuální plán je součástí osobní dokumentace uživatele.
4. Poskytovatel seznámí uživatele před započetím poskytování služby s metodikou a předpisy individuálního plánování služby.
III.
MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
1. Obě strany se dohodli na následujícím místě/místech poskytování sociální služby: Komenského 7, Olomouc po dohodě také
ve formě terénní služby.
2. Služby jsou poskytované v týdnu:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 9:00 hod. do 11:00 hod. v prostorách Židovské obce Olomouc
středa od 14:00 hod. do 16:00 hod. v terénu
po předchozí domluvě s ohledem na potřeby uživatele a provozní nastavení služby poskytovatele.
IV.
VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ
1. Služba se poskytuje bez úhrady
VI.

PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY
1. Uživatel má právo na kvalitní poskytnutí služby ve sjednaném rozsahu, době a místě.
2. Uživatel má právo sám řídit průběh a způsob sjednané služby, o odborných činnostech péče a jejich způsobu vykonání
rozhoduje vždy pracovník poskytovatele.
3. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními předpisy poskytovatele- Ochrana práv, Stížnosti, Individuální plánování,
Nouzové a havarijní situace, Pravidla pro vedení dokumentace o službě.
4. Uživatel je povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly změnit rozsah nebo průběh služby.
5. Uživatel je povinen aktivně spolupracovat (pokud je toho schopen) s poskytovatelem v procesu individuálního plánování
služby.
6. V případě, kdy uživatel způsobí poskytovateli škodu, je povinen jí uhradit.
7. Poskytovatel je povinen poskytovat kvalitní, odbornou službu dle sjednaných podmínek.
8. Poskytovatel je povinen chránit práva uživatele.
9. Poskytovatel je povinen informovat uživatele o všech změnách, které by mohly změnit rozsah nebo průběh služby.
10. Poskytovatel je povinen uhradit uživateli škodu, kterou prokazatelně způsobí. Pro tyto situace je poskytovatel pojištěn.
VII.

VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem se sjednává v délce
jednoho týdne a začíná běžet prvním dnem, kdy byla výpověď poskytovateli doručena.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
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1. jestliže uživatel, i po opětovném napomenutí, hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel
poskytovatele pro poskytování sociální služby a se kterými byl dříve seznámen
2. jestliže se uživatel chová k pracovníkům způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické
osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
b) Poskytovatel se bez vlastního zavinění dostane do situace, kdy další poskytování služby nemůže zajistit ze
zásadních důvodů ekonomických, personálních, provozních aj.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem se sjednává v délce jednoho týdne a začíná běžet prvním dnem, kdy
byla výpověď uživateli doručena.
VIII.

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem započetí poskytování
sociálních služeb, který byl sjednán na den DD.MM.RRRR.
2. Doba platnosti smlouvy je sjednána na dobu neurčitou/do DD.MM.RRRR. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit
na jinou osobu.
IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nutné pro poskytnutí služby sociální
aktivizace: (jméno, příjmení, datum nar., rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontakty) a citlivých údajů (důvody žádosti o
poskytnutí služby, osobní situace, údaje pro individuální plánování služby…).
2. Uživatel prohlašuje a podpisem stvrzuje, že byl ve smyslu § 112 zákona 101/2000 Sb., řádně informován o zpracování
osobních a citlivých údajů, že tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám ani
nebudou použity k jinému účelu a jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 tohoto zákona. Uživatel může tento souhlas kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu s poskytováním osobních a citlivých údajů znamená ukončení tohoto smluvního vztahu. Uživatel
je oprávněn nahlížet, pořizovat výpisky nebo kopie na vlastní náklad jakékoliv dokumentace, kterou o něm poskytovatel vede.
3. Doručování písemností mezi smluvními stranami prostřednictvím držitele poštovní licence se uskutečňuje na adresy
účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy, popř. na adresu sdělenou mezi účastníky v písemné formě. Zásilky se považují za
doručené při postupu dle §§ 46 a 47 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a to i v případě, že se adresát na uvedené
adrese nezdržoval. Za den doručení se pak považuje den, kdy byla zásilka držitelem poštovní licence vrácena zpět
odesílateli.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím, že uživatel obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel
dvě vyhotovení.
5. Smlouva může být, pokud byla uzavřena písemně, měněna pouze písemně, a to číslovanými písemnými dodatky
schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Zrušena může být pouze písemnou dohodou schválenou a
podepsanou oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly (příp. byly s jejím zněním podrobně seznámeni), jejímu obsahu rozumí a úplně
a bezvýhradně s ním souhlasí, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V XXXX dne DD.MM.RRRR

----------------------------------------------------------------podpis uživatele

----------------------------------------------------------------razítko a podpis poskytovatele
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