Smlouva o poskytování sociální služby č.j. 01/2021 CHB VS
uzavřená dle ustanovení § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Smluvní strany:
Klientka:
Slečna/pan:
Narozen/a:
bytem:
Zastoupen/a opatrovníkem:
na základě rozhodnutí soudu ze dne
narozen/a:
bytem:

Poskytovatel služby:
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín,
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení Vsetín
Rokytnice 48, 755 01 Vsetín

zastoupená Mgr. Michaelou Pavlůskovou,
vedoucí Centra bydlení
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1.
Vysvětlení těžkých slov

Sociální služba
Chráněné bydlení je sociální služba.
Sociální služba pomáhá lidem,
kteří pomoc potřebují.

Poskytovatel
Sociální služba je poskytovatel.
Poskytovatel proto,
že poskytuje služby
- třeba bydlení nebo pomáhá v jiné oblasti.
Jsou to lidé,
kteří pomáhají druhým.
Mluvíme o nich
jako o zaměstnancích chráněného bydlení.
Může to být ale i vedoucí
nebo ředitelka ze Vsetína.

Klient
Lidem,
kteří bydlí v chráněném bydlení,
říkáme klienti sociální služby.
Klienti mají podepsanou
smlouvu o poskytování sociální služby.
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Individuální plán
Chráněné bydlení pomáhá klientům tehdy,
pokud pomoc chtějí a potřebují.
Zaměstnanci chráněného bydlení se ptají,
jakou pomoc od nich klienti potřebují.
Například zjišťují,
jestli si sami uvaří oběd,
nebo jestli potřebují pomoc při vaření.
Jestli si sami nakoupí,
nebo potřebují poradit,
kde co mají koupit.
Za tři měsíce zaměstnanci zjišťují,
jestli to stále platí.
Může se to měnit.
Klient může časem potřebovat více pomoci
nebo naopak méně pomoci.
Při uzavírání smlouvy
klient také říká,
proč chce bydlet v chráněném bydlení.
Toto všecko je napsáno v individuálním plánu.
Individuální znamená,
že se týká pouze jednoho člověka.
Jednoho klienta.
Každý klient má klíčového pracovníka,
který mu nejvíc pomáhá.
Pomáhá mu třeba tak,
že se s ním stará o jeho peníze,
které má v pokladničce.
Všecko taky píše do papírů.
Smlouva o poskytování sociální služby
Smlouva je papír,
kde je napsáno všechno,
na čem se klient domluvil s poskytovatelem.
Je v ní všechno domluveno,
jak to bude,
když chce klient bydlet v chráněném bydlení.
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Ve smlouvě je napsáno,
kolik bude klient platit,
co musí dodržovat,
ale je tam i to,
co musí poskytovatel klientovi zajistit.
Třeba mu musí pomoct tam,
kde to klient potřebuje.
Jsou tam napsaná práva a povinnosti klienta i poskytovatele.
Právo je to,
na co mám nárok.
To, co je domluveno.
Povinnosti jsou věci,
které musím dělat.
Třeba dodržovat pravidla chráněného bydlení
nebo musím platit.

Asistence
Je to pomoc zaměstnanců.
Zaměstnanci pomáhají jen tam,
kde to klient sám nezvládne.
Dělají to s ním.
Třeba jdou s ním na úřad
a pomůžou mu vyřídit věci.
Nevyřizují věci za klienta.

2.
Jak mi pomůže chráněné bydlení
Podle této smlouvy
klient bude bydlet v chráněném bydlení,
zaměstnanci mu budou pomáhat se zajištěním jídla
a budou mu pomáhat s tím,
co bude dál potřebovat.
Třeba mu budou pomáhat cestovat,
nakupovat, vyřizovat osobní věci.
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3.
Bydlení

Klient bude bydlet v horní domácnosti.

Bude bydlet v domácnosti s dalšími pěti spolubydlícími.
Dohromady jich bude v domácnosti šest.

Klient bude v pokoji bydlet s jedním spolubydlícím.
Klient bude bydlet na pokoji číslo H3.

Klient může v domácnosti využívat se spolubydlícími
obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasu

koupelnu se sprchovým koutem a WC, samostatné
WC, oplocené venkovní prostory.

Klient má v pokoji toto vybavení:
postel s matrací,
noční stolek,
šatní skříň,
polici,
židli a stůl.
Klient může mít také své vybavení.
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V obývacím pokoji může klient používat
sedací soupravu,
konferenční stolek,
televizi a DVD.

V části jídelny
je umístěný jídelní stůl a židle.
Kuchyňská linka je běžně vybavena.
V domácnosti jsou běžné elektrospotřebiče,
které uživatel může taky používat.
V ceně za ubytování je
topení, teplá a studená voda, elektrika,
opravy domu a vybavení
– třeba kuchyňské linky,
údržba domu a zahrady
– třeba sečení trávy,
kabelové připojení televize.

4.
Stravování
Klientovi budou zaměstnanci pomáhat
při přípravě jídla nebo odběru jídla.
Klient si může oběd vařit spolu se spolubydlícími.
Jak se obědy platí,
je napsáno jinde.
Klient má napsané ve svém individuálním plánu,
jestli si sám vaří,
nebo mu zaměstnanci pomáhají s přípravou jídla.
Klient říká,
že má nějakou dietu,
alergie na potraviny
nebo se nějak jinak stravuje:
_______________________________________________________________
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5.
Kde je chráněné bydlení
Chráněné bydlení je ve Vsetíně.
Asistenti můžou klientovi pomáhat i jinde,
když se spolu dohodnou.
Třeba někde na výletě mimo Vsetín.

6.
Kdy je chráněné bydlení otevřeno
Chráněné bydlení funguje celý rok.
Každý den jsou zaměstnanci v práci
a pomáhají klientům.
Zaměstnanci nejsou v práci v noci.

7.
Kolik stojí chráněné bydlení

Bydlení

Klient platí
za ubytování 200/170 Kč
za jeden den a noc.
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Podle toho, kolik je dní v měsíci, tolik platí.
Pokud má měsíc
– třeba duben 30 dní,
klient musí zaplatit …….. Kč.

DUBEN

Poplatky za televizi a rozhlas
a revizi elektrospotřebičů
– třeba rádia
si musí klient platit sám.

Bydlení se platí dopředu zálohou.
To znamená,
že klient nebo jeho opatrovník zaplatí
peníze dopředu v tom měsíci.
Na konci měsíce se spočítá,
kolik bydlení stálo.
Pokud stálo více,
musí to klient nebo opatrovník doplatit.
Pokud stálo méně,
poskytovatel klientovi nebo opatrovníkovi
vrátí peníze.
Asistence

Klient platí
za pomoc zaměstnanců
120 Kč za hodinu.
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DUBEN

DUBEN

Pokud pracovníci pomáhají klientovi
kratší dobu než je jedna hodina,
počítá se 2 Kč za 1 minutu.

Asistence se platí,
až skončí měsíc,
až se spočítá,
kolik klient potřeboval pomoci.

DUBEN

Fakultativní služby
Klient může využít i fakultativních služeb.
Fakultativní služby jsou takové,
které jsou navíc.
Může to být třeba telefonování
nebo dovoz služebním autem.
Poskytovatel má napsáno v předpise,
jaké fakultativní služby nabízí
a kolik stojí peněz.
Každý klient má předpis v domácnosti,
může se na něj kdykoli podívat,
aby věděl,
kolik co stojí.

Pokud klient chce využívat fakultativní služby,
sociální pracovnice s ním sepíše dohodu.

Potom se klient domlouvá se zaměstnancem,
kdy bude třeba telefonovat
nebo pojede někam autem.
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Pokud klient využije fakultativní službu,
třeba si zatelefonuje,
musí zaplatit tolik,
kolik provolal.
DUBEN

Na konci měsíce se to spočítá
a klient to zaplatí v dalším měsíci.

KVĚTEN

8.
Pomoc s penězi
Klient a jeho opatrovník chce,
aby mu klíčový pracovník a sociální pracovnice
pomáhali s hospodařením s penězi.

9.
Pravidla

Klient četl
nebo mu druzí lidé přečetli
Pravidla chráněného bydlení.
Ví o nich a zná je.
Říká,
že je bude dodržovat.
Klient taky ví,
kolik stojí chráněné bydlení.

10.
Kdy končí smlouva
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Klient se může kdykoli dohodnout
se sociální pracovnicí,
že chce ukončit smlouvu.
Může i sám smlouvu vypovědět.
To znamená,
že pošle poskytovateli napsané,
že končí v chráněném bydlení.
Pokud se klient s poskytovatelem domluví,
může smlouva skončit hned.
Většinou ale smlouva skončí až za nějaký čas.
Tomu času se říká výpovědní lhůta,
je to více než jeden měsíc.

Poskytovatel může ukončit smlouvu:

−

když klient neplatí peníze
za chráněné bydlení,

−

když klient nedodržuje
Pravidla chráněného bydlení,

−

když klient fyzicky někoho napadne,

−

když klient druhým vyhrožuje,
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DUBEN

KVĚTEN

−

když klient okradne druhé.

Poskytovatel ukončí smlouvu,
pokud přestane službu
chráněné bydlení poskytovat.

Pokud se klientovi hodně zhorší zdravotní stav
a potřeboval by neustálou pomoc zaměstnanců,
třeba by zůstal ležet na lůžku,
potom poskytovatel taky ukončí s klientem smlouvu.
Pomůže klientovi najít jinou službu.

Pokud klient bude bydlet během roku
více než šest měsíců jinde,
může mu poskytovatel
také ukončit smlouvu.

Před tím,
než se klient odstěhuje,
musí dát pokoj do pořádku.

11.
Platnost smlouvy
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Smlouva platí ode dne 25. června 2021.
Smlouva platí tři zkušební měsíce,
to znamená do 24. září 2021.

ČERVEN

12.
Osobní údaje
Osobní údaj je třeba jméno a příjmení klienta.
Taky třeba datum narození,
napsané místo, kde bydlí.
Klient souhlasí s tím,
že poskytovatel bude mít jeho osobní údaje.
S osobními údaji budou pracovat jen ti zaměstnanci,
kteří je budou potřebovat.
Jaké osobní údaje o klientovi poskytovatel potřebuje,
a co s nimi dělá,
má napsané jinde.

13.
Závěrečná ustanovení
Smlouva může být měněna nebo zrušena jen písemně.

Klient a jeho opatrovník říkají,
že si smlouvu přečetli,
že jí rozumí a souhlasí s ní.
Taky říkají,
že smlouvu chtějí uzavřít,
a proto ji podepisují.
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ZÁŘÍ

Ve Vsetíně dne ……………...

ČERVEN

_______________________________

podpis klienta

_______________________________

____________________________

podpis opatrovníka

podpis poskytovatele
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