Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan/í …………………………… bydliště ……………………………………………………,
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
Zastoupen/a …………………………………, na základě……………………………………
a
2) Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec, IČ 736 33 399,
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
Zastoupen Mgr. Janem Výborným, ředitelem
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
úprav, tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory podle § 49 cit.
zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
(2) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.
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II.
Ubytování
(1) Osobě se poskytuje ubytování v třílůžkovém pokoji č. …... K tomuto pokoji náleží
WC, umyvadlo a sprchový kout.
(2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň
s uzamykatelným trezorkem, stůl, židle, polička a stropní světlo, signalizační zařízení.
(3) Po dohodě s Poskytovatelem a spolubydlícími si může Osoba pokoj vybavit také
vlastním nábytkem. Osoba bude používat vlastní:…………………………………………….
(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními Osobami v prostorách Poskytovatele také:
a) jídelnu,
b) společenskou místnost
c) rehabilitační místnost
d) kapli
e) kuchyňku v přízemí
f) prostor před ředitelnou
g) koupelny na 1. a 2. patře
f) zahradu s altánkem
(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid,
drobné opravy a údržba zařízení pokoje, praní, drobné opravy ložního a osobního
prádla a ošacení a žehlení.
(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby
spojených s užíváním těchto prostor.
(7) Osoba je povinna užívat zařízení a prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání
řádně; v prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
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(8) Osoba byla seznámena s těmito vnitřními pravidly – Průběh dne, Domácí řád. Také
byla seznámena s Aktuální výší úhrad. Tato pravidla jí byla předána písemně minimálně
3 dny před podpisem této smlouvy.
III.
Stravování
(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle
vnitřních pravidel Poskytovatele.
(3) Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních
pravidlech Poskytovatele.
IV.
Péče
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
(2) Způsob a četnost zajištění těchto činností bude popsán v Individuálním plánu Osoby,
který bude průběžně aktualizován a hodnocen dle potřeb Osoby.
V.
Fakultativní činnosti
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osobě následující fakultativní činnosti
nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV:
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VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory provozovaném
Poskytovatelem v Humpolci 396 01, ul. Školní, č. p. 681.
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po
dobu platnosti Smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Osoba se zavazuje platit za ubytování a stravování částky, které jsou uvedeny
v Příloze č. 1 Aktuální výše úhrad této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn svým
jednostranným úkonem měnit výši úhrad uvedených v Příloze č. 1 k této smlouvě,
přičemž o této změně bude písemně informovat Osobu. Změna výše úhrad provedená
Poskytovatelem v souladu s tímto ujednáním, je považována za změnu Přílohy č. 1
k této smlouvě.
(2) Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto
článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního
příjmu, částky úhrady se sníží. Rodina může tuto částku doplatit.
(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za
ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí.
(4) Osoba zaplatí za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného
příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smluvní strany
taktéž sjednávají, že pokud uživatel bude v době, kdy mají být poskytovány služby dle
této smlouvy mimo zařízení (vyjma hospitalizace), má nárok na poměrné vrácení
příspěvku na péči. Přičemž první a poslední den jsou počítány jako půlden.
(5) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto
činností podle vnitřních pravidel Poskytovatele.
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(6) Zúčtovací období pro úhrady podle odstavců 1 až 5 je od 15. dne kalendářního
měsíce do 14. dne následujícího kalendářního měsíce.
(7) Úhrada se platí zálohově vždy k 15. resp. 16 dni v kalendářním měsíci.
(8) Osoba se zavazuje, že bude platit úhradu podle tohoto článku následovně:
-

převodem na účet Poskytovatele č. 19-7051880257/0100 , vedený u Komerční
banky v Humpolci, nebo

-

v hotovosti v pokladně Poskytovatele.

Úhrada bude připsána na účet nebo složena v hotovosti v pokladně do 15. dne
kalendářního měsíce. V případě nástupu Osoby do domova pro seniory nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy.
(9) Osoba dokládá Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu Osoba dokládá při nástupu do
domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu
Poskytovatel obdrží nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního
měsíce, za který se platí úhrada.
(10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy
je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek
vznikl, a to do vlastních rukou. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě v
hotovosti, resp. složit na depozitní účet Osoby nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen
předat vyúčtování tohoto přeplatku. (viz Příloha č. 1)
(11) Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9
tohoto článku, zaplatí Poskytovateli za ubytování a stravu částku stanovenou podle
skutečné výše jejího příjmu.
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VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
(1) Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Domova blahoslavené
Bronislavy (Průběh dne, Domácí řád), v němž se poskytuje sociální služba podle této
Smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že
tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje, že bude tato
pravidla dodržovat.
(2) Přílohou č. 2 k této smlouvě je kopie Prvního nastavení Individuálního plánu.
Komplexní Individuální plán je uložen na sesterně. Tento plán je průběžně aktualizován
a hodnocen v součinnosti obou stran. Obě strany do něho mohou kdykoliv nahlédnout.
Obě strany společně stanovily tento velký osobní cíl Osoby: … viz. příloha č. 2
IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
Osobou činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena, pokud se strany
nedohodly jinak.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a
stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy, nebo pokud Osoba úhradu za ubytování
a stravu neplatila podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.
b) jestliže Osoba po opětovném ústním napomenutí a jednom písemném napomenutí
nadále hrubě porušuje povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele.
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(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
písm. a) a b) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě
doručena.
X.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit
na jiného.
XI.
Osobní údaje
(1)

Tímto dává Osoba, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších úprav, souhlas Poskytovateli ke zpracování,
shromažďování a uchovávání osobních údajů a těchto citlivých údajů: zdravotní stav,
náboženské přesvědčení, rodné číslo.
(2)

Dále dává Osoba souhlas pro vedení zdravotnické, ošetřovatelské a

sociální dokumentace, včetně individuálního plánu. Tento souhlas dává Osoba v
rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů.
(3)

Současně se Osoba zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit změny ve

zpracovávaných údajích. Poskytovatel je povinen dbát práv na ochranu poskytnutých
osobních údajů Osoby a dodržovat ostatní ustanovení citovaného zákona. Poskytovatel
je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.
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XII.
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, formou dodatků, s kterými
souhlasí obě strany. Tento souhlas stvrdí svým podpisem.
(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 Humpolci, dne ………………..
…………………
(podpis Osoby)

...................................
(případně podpis opatrovníka/
Městského úřadu Humpolec)

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Aktuální výše úhrad
Příloha č. 2: kopie První nastavení služby

………………………………
(podpis Poskytovatele)
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro
seniory - Aktuální výše úhrad
1) Pobyt – nájem + služby
(denně/měsíčně)
a) jednolůžkový pokoj 190,- Kč
/
b) dvoulůžkový pokoj 175,- Kč
/
c) třílůžkový pokoj
160,- Kč
/
- úhrada po snížení
0,- Kč
/
Tato částka je hrazena z důchodu klienta a je určena na tyto služby a výdaje:
vybavení, údržba a úklid pokoje a společných prostor, praní a žehlení prádla,
úhrady energií – plyn, voda, elektřina, mzdových a dalších provozních nákladů.
2) Strava
(denně/měsíčně)
a) snídaně
18,00 Kč /
b) obědy
62,00 Kč /
c) svačina
7,00 Kč /
d) večeře
42,00 Kč /
e) služby
31,00 Kč /
f) celkem za stravu
/
Tato částka je hrazena z důchodu klienta a je určena na tyto služby a výdaje:
zajištění stravy - nákup potravin, teplých jídel a jejich dovoz do Domova, zajištění
vydávání jídel, úhrady energií – elektřina, plyn, voda, mzdových a ostatních
provozních nákladů.
Celkem měsíční úhrada za stravu a ubytování (bod 1 a 2):
,- Kč
3) Příspěvek na péči
(měsíčně/denně).
a) první stupeň
800,- Kč /
b) druhý stupeň
4 000,- Kč /
c) třetí stupeň
8 000,- Kč /
d) čtvrtý stupeň
12 000,- Kč /
Z tohoto příspěvku se hradí: Mzdové náklady na pracovníky v přímé péči,
kteří zajišťují pomoc klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
nabídka volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností, pomoc při
uplatňování práv, ad.
4) Peníze budou vráceny za dva dny předem odhlášené a neodebrané jídlo. (bod
2, a-d) Vrácena bude také poměrná část příspěvku na péči, v případě pobytu v
domácnosti (první a poslední den nepřítomnosti pouze v poloviční denní výši).
(bod 3) Nevrací se úhrada za pobyt a za služby ve stravě. (bod 1 a 2e)
5) Platnost této přílohy je k 15. 1. 2016
Schválil: Mgr. Jan Výborný, dne 4. 1. 2016
_________________________________

Na vědomí Osoba

___________________________________

Podpis Poskytovatele

