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č.j. : XX/20XX/ds 

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče 
v                                                                          

Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé 
s mentálním a kombinovaným postižením 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
1)   Pan (paní)  (jméno a příjmení), 
      nar.  (datum narození), rodné číslo , 
      bydliště  (adresa), 
      v textu této smlouvy dále jen „Osoba“  
      zastoupený(á)   
 

a 
 

2)             Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov 
společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 

Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 111, IČ 279 89 364 

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“  
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

 
smlouvu o poskytnutí služeb sociální péče                                   

v denním stacionáři podle §46 cit.zák. 
 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“) 

I. 
Rozsah poskytovaných služeb sociální péče 

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) stravu 
d) výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.   
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II. 

Péče o vlastní osobu 
Poskytovatel se zavazuje Osobě zajistit pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu v následujícím rozsahu:  
1) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3) pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

stacionáře, 
4) pomoc a podpora při podávání jídla a pití.  

III. 

Osobní hygiena 
Poskytovatel se zavazuje Osobě zajistit pomoc při osobní hygieně v následujícím 
rozsahu:  
1) pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2) pomoc při použití WC. 

IV. 

Stravování 
Poskytovatel se zavazuje Osobě zajistit stravování následujícím způsobem:  
 
1) Poskytovatel zajistí Osobě racionální stravování v rozsahu jednoho hlavního jídla a 

dvou jídel svačinových, podle podmínek stanovených ve vyhlášce MPSV č. 
505/2006 Sb. 

2) Osoba si může hlavní jídlo vybrat předem, a to na základě zveřejněného jídelního 
lístku. 

3) Doba výdeje stravy je určena v Domácím řádu Denního stacionáře Mateřídouška. 
4) Poskytovatel zajistí Osobě po dobu využívání služeb denního stacionáře dostatečné 

množství studených nebo teplých nápojů (čaj nebo šťávu). Nápoje budou k dispozici 
v nápojových kontejnerech.  

5) Osoba se zavazuje odebrat minimálně jedno hlavní jídlo denně. 

V. 
Výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě vhodnou škálu výchovných, vzdělávacích a 
aktivizačních činností, jako jsou především:  
1) výchovné a vzdělávací činnosti směřující k nácviku, rozvoji a upevňování 

motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností, 
2) pracovně výchovná činnost, 
3) programy celoživotního vzdělávání, 
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4) rehabilitační programy zaměřené na rozvoj tělesných i duševních schopností 
(canisterapie, hypoterapie, klasická a vodní rehabilitace, muzikoterapie apod.). 

VI. 
Zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické 

činnosti 
Poskytovatel se zavazuje umožnit Osobě účast na kulturně společenských akcích, 
pořádaných mimo prostory denního stacionáře: 
1) návštěvy divadelních, filmových a hudebních představení, výstav a dalších 

společenských událostí 
2) výlety a zájezdy 
3) veřejná vystoupení 
4) návštěvy veřejných institucí a spolupráce s jejich představiteli 

VIII. 
Uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Poskytovatel se zavazuje podporovat Osobu při jejím uplatňování práv a oprávněných 
zájmů, a to:  
1) poradenskou činností 
2) pomocí a podporou při jednání s úřady 
3) všestrannou spoluprací při vyřizování stížností týkajících se kvality poskytované 

sociální péče ze strany Poskytovatele 

IX. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Denním stacionáři Mateřídouška, 
provozovaném Poskytovatelem v Chodově, ulice Školní 737. 

2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje každý pracovní den od 6,00 hodin do 
15,30 hodin, na základě individuální domluvy lze dobu poskytování služeb 
prodloužit nebo upravit.  

X. 
Výše úhrady a způsob jejího placení 

1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za odebrané služby sociální péče a stravu podle 
smluvního ujednání o úhradě poskytnutých služeb a stravy, které je přílohou této 
smlouvy, a to podle počtu odebraných hodin péče a počtu odebraných jídel v 
daném měsíci. 

2) Výše hodinové úhrady za odebrané služby sociální péče a za odebranou stravu je 
stanovena v Organizační směrnici Denního centra Mateřídouška, o.p.s. č. 02/2010, 
která je přílohou této smlouvy.  
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3) Osoba se zavazuje, že při změně stupně závislosti a navýšení příspěvku na sociální 
péči zpětně doplatí od data přiznání nového příspěvku rozdíl, který vznikne změnou 
hodinové úhrady za poskytované služby. 

4) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a 
to nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním 
měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. 

5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré odebrané služby zpětně, a 
to do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který 
má být úhrada zaplacena. 

6) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku buď v hotovosti v 
pokladně Poskytovatele nebo převodem na účet Poskytovatele                 
KB Praha a.s., č. účtu: 43-306700237/0100. Úhrada musí být připsána na účet 
poskytovatele do 15. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním 
měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. 

XI. 
Ujednání o dodržování Domácího řádu  

1) Osoba prohlašuje, že byla seznámena s Domácím řádem Denního stacionáře 
Mateřídouška, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Osoba 
prohlašuje, že jí byl předložen Domácí řád v písemné podobě a že mu plně 
porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna Domácí řád dodržovat. 

XII. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 
Osobou činí jeden měsíc. Výpověďní lhůta běží od data podání výpovědi.  

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: 
  zamlčení výše příjmu přiznaného příspěvku na péči 
 nezaplacení úhrady za poskytnuté služby sociální péče a stravu, byla-li 

Osoba povinna platit úhradu podle čl. X Smlouvy. 
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí 

vyplývají z Domácího řádu. 
c) jestliže Osoba po dobu dvou kalendářních měsíců nevyužívá služby sociální 

péče bez jakékoliv omluvy nebo bez udání závažného důvodu (dlouhodobé 
onemocnění, lázeňská péče apod.). 

3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 
písm. a), b) a c) tohoto článku činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato 
výpověď Osobě doručena. 
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XIII. 
Doba platnosti smlouvy a její účinnost 

1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2) Smlouva nabývá účinnosti dne:  
3) Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.  

XIV. 
Ostatní ujednání 

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

2) Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemně. 
3) Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
4) Osoba souhlasí s tím, že jí bude poskytována pracovníky denního stacionáře pomoc 

při podávání léků. 
 
Obě strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a bez nátlaku a jejímu 
obsahu rozumí. 
 
 
 
Podpisem této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy uzavřené dne:  
 
 
 
V Chodově dne:  
 
 
Osoba: .....................................   Poskytovatel: ..................................... 
 
 
Zákonný zástupce: ..................................... 
 
 
 
Přílohy: 

1. Smluvní ujednání o úhradě poskytnutých služeb sociální péče a stravování  
1. Domácí řád Denního stacionáře Mateřídouška 
2. Organizační směrnice Denního centra Mateřídouška, o.p.s. č. - Ceník služeb 
3. Organizační směrnice Denního centra Mateřídouška, o.p.s. č. - Pravidla pro 

podávání, evidenci a vyřizování stížností 
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