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Ev. č. smlouvy: 

Smlouva o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

VZOR 

Smluvní strany:  

1) Poskytovatel:  

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Středisko terénních služeb  

Se sídlem Brodská 100, Příbram VIII, IČ 47067071 

Zastoupené Miroslavou Němcovou, DiS., vedoucí Střediska terénních služeb  

(dále jen "poskytovatel") 

a 

2) Klient/klientka:  

Pan (paní): 

Datum narození:                                          , zákonný zástupce  

Bytem:  

(dále jen "klient – klientka“) 

Pan (paní): 

Datum narození:                                           , zákonný zástupce  

(dále jen "klient – klientka“) 

Nezletilých dětí (dítěte): 

 , nar. 

 , nar. 

 , nar. 

 , nar. 

 , nar. 

Bydlištěm: 

uzavírají podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  

předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

Smlouvu o poskytnutí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

(dále jen "smlouva") 
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I. 

Předmět a rozsah poskytování sociální služby 

1) Předmětem smlouvy je poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Strany 

se dohodly, že klientovi/klientce budou poskytovány tyto činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů: 

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

− pracovně výchovná činnost s dětmi, 

− pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského 

chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních 

kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % 

těchto činností je zajišťováno formou terénní služby, 

− nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

dítěte, 

− zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - doučování, 

− zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

− doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět, 

c) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např.  

individuální rozhovor, kontaktní práce, pomoc v krizi, sociálně právní poradenství, práce se 

skupinou atd.). 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

− pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

− pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

(např. doprovod, jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí informace, práce 

s osobami blízkými, zprostředkování kontaktu na návazné služby atd.) 

  

2) Rozsah poskytovaných sociálních služeb sjednává poskytovatel s klientem/klientkou na 

základě zjištěných individuálních potřeb a cílů klienta/ klientky a dle možností poskytovatele. 

 

3) Rozsah úkonů sjednaných touto smlouvou lze měnit písemným číslovaným dodatkem na 

základě změn vyjednaných v individuálním plánu klienta/klientky. 

 

II. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1) Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí rodiny nebo ambulantně v prostorách 

Střediska Terénních služeb na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, případně dle individuálního 

dojednání i jinde. 
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2) Služby jsou poskytovány ve všední dny podle zveřejněných aktuálních hodin provozní doby. 

(doplní pracovník, který smlouvu uzavírá) 

 

 

III. 

Úhrada za sociální službu 

 

Služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

IV. 

Cíl poskytované služby 

 

Cíl spolupráce stanovuje klient/klientka a má právo svůj cíl v průběhu poskytování služby změnit nebo 

doplnit. Služba je poskytována ve vztahu k tomuto cíli dle možností a kapacity služby. Cíl je 

zaznamenán v individuálním plánu klienta/klientky. 

Předběžný cíl klienta/klientky: 

 

 

V. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

1) Obě strany mohou od smlouvy odstoupit, a to: 

 

a) Dohodou stran. Smlouva zaniká okamžikem odstoupení jedné ze smluvních stran. Dohodou 

lze smluvní vztah ukončit kdykoliv. 

b) Ze strany klienta/klientky: kdykoli bez udání důvodu. a výpovědní lhůty. 

c) Ze strany poskytovatele: 

− jestliže pominuly důvody pro poskytování sociální služby, 

− v případě, že klient/klientka opakovaně nedodržuje dojednaný čas schůzek a v případě, že 

se ze setkání řádně neomluvil, 

− jestliže klient/klientka opakovaně neinformuje pracovníka předem v případě, že se 

vyskytuje/vyskytlo v rodině infekční onemocnění, případně akutní onemocnění (např. 

chřipky, angína, pásový opar apod.), 

− v případě, že klient/klientka prokazatelně službu nevyužívá déle než 3 měsíce,  

− pokud přestal klient/klientka splňovat kritéria pro poskytování sociální služby, kterými 

jsou: rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 

dopadu nepříznivé sociální situace; dále rodina, která má zájem zkvalitnit svůj život a 

aktivně se podílet na realizaci jednotlivých kroků k tomuto cíli. 

   

2) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v písm. b) činí 14 

dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď 

klientovi/klientce prokazatelně doručena 
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VI. 

Doba platnosti a časové vymezení smlouvy 

 

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2) Smlouva se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran na dobu do ………………………., 

poté je možno opět po vzájemné dohodě stran  smlouvu prodloužit. 

 

 

 

VII. 

Zvláštní ujednání 

 

1) Smluvní strany se vzájemně zavazují respektovat důstojnost klienta/klientky  

i pracovníků poskytovatele, jejich lidská a občanská práva, základní svobody a oprávněné zájmy 

všech osob vstupujících do vzájemných kontaktů v procesu poskytování sociální služby. 

2) Poskytovatel se zavazuje společně s klientem/klientkou plánovat a průběžně projednávat průběh 

sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti uživatele, průběžně projednávat 

s uživatelem rozsah a kvalitu poskytovaných služeb a předávat informace o změnách. Obě 

strany se zavazují poskytovat si vzájemně informace potřebné k zajištění řádného průběhu 

služby, projednávat spolu další postup při řešení sociální situace rodiny v závislosti na 

aktuálním stavu. Stanovení osobních cílů a individuální plán práce je součástí osobního spisu 

uživatele.  

3) Klient/klientka je srozuměn(a) s tím, že poskytovatel zjišťuje, zpracovává, eviduje a archivuje 

osobních údaje klienta/klientky osob v jeho/její péči, které spolu s ním/ní užívají služeb 

poskytovatele – a to v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů poskytovatele. Jakmile pominou 

důvody evidence a archivace těchto osobních údajů, poskytovatel je povinen je zničit způsobem, 

který vylučuje jejich zneužití. Souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

4) Klient/klientka byl(a) seznámen s možností vznášet připomínky a stížnosti na kvalitu a rozsah 

poskytovaných služeb i na to, jakým způsobem jsou služby poskytovány, případně též  

na pracovníky poskytovatele a byl(a) seznámen(a) s pravidly poskytovatele při podávání a 

vyřizování stížností ze strany uživatelů služby. 

5) Klient/klientka prohlašuje, že byl(a) seznámen(a) s pravidly a podmínkami poskytování služby, 

se svými právy při poskytování služby, že těmto pravidlům, právem a povinnostem plně 

porozuměl a zavazuje se je dodržovat.    

 

 

 

 

VIII.  

mailto:sts@centrumpribram.cz
http://www.centrumpribram.cz/


 
 

Středisko terénních služeb | Čs. armády 5, 261 01 Příbram IV  
email.: sts@centrumpribram.cz| tel.: 778 751 173 | www.centrumpribram.cz  

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM 
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII 

IČO: 47067071, datová schránka: dvdk62u 
 

Závěrečná ujednání 

 

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Klient/klientka a 

poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.  

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

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. 

 

 

Přílohy:  

Informační materiál o poskytované službě 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (verze pro klienty) 

 

 

 

V Příbrami dne:              V Příbrami dne: 

 

 

……………………………… ……………………………….. 

 Klient/klientka Poskytovatel 
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