Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí
Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
příspěvková organizace Středočeského kraje

 313 572 136
www.strasidylko.cz

Rodiče, příbuzní
Jméno a příjmení:
bytem:
dále jen "uživatel"

tel.:

a
Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647
se sídlem: Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
IČO: 47 019 735
Ředitel Mgr. Alexandr Krško
dále jen "poskytovatel"
Adresa pracoviště: Dětský domov Nové Strašecí, Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
Klíčový pracovník: Bc. Jana Pavlíčková, DiS.
Kontakt:
mobil: 727 903 385

e-mail: pavlickova.sas@seznam.cz

uzavírají v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto:

Smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
podle § 65 cit. zákona – dále jen "smlouva."
Tato smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - dále jen
"služba" se uzavírá v zájmu dětí.
Jméno a příjmení dítěte/dětí:

datum narození:

………………………………………..
I. Rozsah poskytované služby
Rozsah poskytované služby je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy.
II. Poskytování služby
Obsah poskytované služby je v souladu s cílem uvedeným ve smlouvě a aktuálními potřebami
rodiny.
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Cíl této smlouvy bude naplňován a poskytován dle uvedených činností a v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., a s vyhláškou č. 505/2006 Sb..
Služba je rodičům poskytována na základě souhlasu a vlastního zájmu, doporučení OSPOD,
soudu, jiného poskytovatele soc. služeb, jiného např. školského, zdravotnického zařízení.
Na termínech a místě konzultací se rodiče a pracovník předem domlouvají v intervalu
zpravidla jednou za dva týdny a dále dle potřeby.
Místem konání konzultací je zpravidla domácnost rodiny, dle domluvy prostory
poskytovatele, v místě OSPOD, jiné vyhovující místo.
V případě potřeby rodiny je možné přizvat ke konzultaci dalšího odborníka, rodina je o tom
předem informována.
Přerušení poskytování služby je možné po vzájemné dohodě rodičů a poskytovatele na dobu
nezbytně nutnou, maximálně 3 měsíce.
III. Cíle a individuální plánování poskytované služby
Služba směřuje k naplnění osobních cílů uživatele. Formulace konkrétních osobních cílů a
jejich plánování a naplňování je součástí dokumentace individuálního plánování.
Poskytovatel se zavazuje uživatele podpořit při realizaci jeho osobních cílů, kterých chce
uživatel dosáhnout při využívání poskytované sociální služby.
Uživatel má právo v průběhu poskytování služby osobní cíle upřesňovat a měnit.
Individuální plánování poskytované služby závisí na vůli uživatele, na jeho potřebách a přání.
Toto plánování vychází také z možností uživatele, pracovníka i poskytovatele.
IV. Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel dodržuje mlčenlivost o veškerých osobních údajích a informacích celé rodiny.
Poskytovatel informuje rodiče o vedení spisové dokumentace o poskytování služby.
Poskytovatel umožní rodičům na základě jejich ústní žádosti nahlédnout do jejich spisu a po
nahlédnutí si vyžádá podpis a vyznačení data nahlédnutí.
Poskytovatel informuje rodiče o své povinnosti podat zprávu o aktuální situaci rodiny
vztahující se k poskytované službě bez souhlasu rodičů následujícím institucím: OSPOD,
soud, probační a mediační služba, policie.
Poskytovatel informuje další instituce (ZŠ, MŠ, lékař, atd.) o aktuální situaci rodiny vztahující
se k poskytované službě pouze se souhlasem rodičů.
Poskytovatel rodiče seznámí s textem zprávy o poskytování sociální služby před jejím
odesláním jiné instituci.
Poskytovatel informuje uživatele o pravidlech podávání stížností.
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Poskytovatel dodržuje předem sjednané termíny konzultací s rodiči, nemůže-li se dostavit,
omluví se telefonicky, pokud je to možné 1 den předem.

V. Práva a povinnosti uživatele
Uživatel má právo být informován o právech a povinnostech poskytovatele dle bodu III. této
smlouvy, nejpozději na třetí společné konzultaci.
Uživatel se aktivně účastní celého procesu poskytování služeb.
Rodiče mají právo vyžádat si zprávu o průběhu poskytování služeb.
Rodiče mají právo si stěžovat na průběh a kvalitu služby podle pravidel podávání a vyřizování
stížností, která jsou součástí Knihy stížností.
Rodiče berou na vědomí, že je poskytovatel povinen o průběhu služeb podat zprávu bez jejich
svolení pracovištím OSPOD, soudu, probační a mediační službě, policii.
Rodiče berou na vědomí, že poskytovatel smí podat zprávu o poskytování sociální služby
dalším institucím pouze s jejich souhlasem.
Rodiče mají právo být s textem zpráv o poskytování sociální služby seznámeni.
Rodiče mohou od této dohody kdykoliv odstoupit bez udání důvodu.

VI. Ukončení poskytování služby
Poskytování služby je ukončeno:
- naplněním cíle služby,
- na základě vzájemné dohody rodičů a poskytovatele,
- v případě nezájmu rodičů, tzn. v případě, kdy se rodiče neúčastnili domluvených
konzultací, dva kalendářní měsíce a nereagovali na písemné upozornění poskytovatele,
- v případě, kdy se pracovník v rodině necítí bezpečně,
- v případě, že se situace rodiny 6 měsíců od uzavření této smlouvy nemění, ačkoliv jsou
služby rodině poskytovány,
- v případě, že situace rodiny vyžaduje jinou odbornou službu, poskytovatel je povinen tuto
službu rodině doporučit, zprostředkovat.
O ukončení služeb poskytovatel informuje instituci, která rodinu doporučila.
V případě ukončení služby ze strany poskytovatele je rodič o této skutečnosti písemně
informován.
Po ukončení poskytování sociální služby může rodič požádat o opětovné zařazení do služby.
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VII. Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – 6 měsíců.
Platnost smlouvy počíná běžet dnem podpisu smluvních stran.
Tuto smlouvu lze prodloužit na základě domluvy s rodiči na dalších max. 6 měsíců, a to
podepsáním nové smlouvy.

VIII. Cena služby
Služba je poskytována bezplatně.

IX. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, jedno si ponechá rodič, druhé je vedeno v dokumentaci
poskytovatele.
Smlouva může být měněna pouze písemně.
Obě strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla
uzavřena nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.
Obě strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými podpisy.
Rodič podpisem dává souhlas se zpracováním nezbytně nutných a službou vyžadovaných
osobních údajů.
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Smlouva obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rozsah sjednaných činností sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Příloha č. 2 - souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o právech a
povinnostech

.........................................................
místo a datum

………………………………………

………………………………………
podpis uživatele

……………………………………..
za poskytovatele
(klíčový pracovník)
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