Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Níže uvedeného dne, měsíce a roku
1)

Pan/paní:
nar.
bydliště:
v textu této smlouvy dále jen, „Osoba“

a
Obec Říčany, nám Osvobození 340, 664 82 Říčany,
v textu této smlouvy dále jen, „Poskytovatel“
zastoupená Ing. Janem Studeným, starostou obce
u z a v ř e l i v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytování sociální služby podle § 40 (pečovatelská služba) citovaného zákona
v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“
2)

I.
Rozsah poskytování sociální služby
1)
Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností
pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
lze žádat i základní poradenství a fakultativní služby.
2)
Požadované činnosti včetně cen jsou uvedeny v „Zápise o jednání se žadatelem“, který je
přílohou této smlouvy. Jednotlivé úkony činností a jejich četnost dle aktuálních potřeb jsou dále
zaznamenávány v „Individuálním plánu“ Osoby, který je součástí dokumentace Osoby.
II.
Místo a čas poskytování sociální služby
1)
Služby sjednané dle čl. I Smlouvy v Zápise o jednání se žadatelem se poskytují v domácnosti
Osoby v Říčanech a okolních obcích, dle Individuálního plánu Osoby a v souladu s harmonogramem
práce pečovatelské služby.
2)
Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují denně v době 7:00 – 20:00 hodin po dobu
platnosti Smlouvy. V případě, že pro některý den Osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna
tento den oznámit Poskytovateli nejpozději 1 den před tímto dnem (úprava harmonogramu prací).
III.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1)
Osoba se zavazuje platit Poskytovateli úhradu za poskytnutí sociální služby dle platného
ceníku služeb a dle předloženého vyúčtování (odst. 2). Poskytovatel je povinen v případě změny
ceníku služeb seznámit Osobu s platným ceníkem v přiměřené lhůtě před datem účinnosti této změny.
2)
Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavce 1 tohoto článku za
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
3)
Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu dle bodu 1) zpětně, a to do pěti pracovních dnů
po dni, kdy poskytovatel předložil Osobě měsíční vyúčtování čerpaných služeb v hotovosti na
pokladně Poskytovatele (OÚ Říčany), na účet obce 195445973/0600 nebo přes SIPO.
4)
Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., § 75 odst. 2, písm.
b), účastníkům odboje a dále osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací dle § 75 odst. 2,
písm. c) a d) a e) pozůstalým manželům po těchto osobách, starším 70 let.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŘÍČANY, nám. Osvobození 286, 664 82 Říčany, tel.: 774 017 420

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociální služby
Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly z dokumentu „Informace pro
uživatele“ a s „Ceníkem“. Osoba prohlašuje, že výše uvedené dokumenty jí byly předány v písemné
podobě, že tyto přečetla, a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tyto dodržovat.
V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1)
Smlouva o poskytování pečovatelské služby zaniká písemnou dohodou nebo výpovědí
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce od doručení
výpovědi.
2)
Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, Poskytovatel může Smlouvu vypovědět
pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména nezaplacení
úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 2 měsíce
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají ze
směrnic dle článku IV. této smlouvy
c) jestliže se Osoba chová k pečovatelkám způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke
snížení důstojnosti pečovatelky nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostředí.
3)
V případě ukončení Smlouvy o poskytování pečovatelské služby z důvodů uvedených v odst.
2c tohoto článku činí výpovědní lhůta 14 dnů a počíná běžet datem doručení výpovědi.
VI.
Doba platnosti smlouvy
1)

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
sjednává se na dobu neurčitou, dokud trvá nepříznivá sociální situace.

2)

Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.

3)
Smlouva zanikne automaticky úmrtím Osoby nebo po uplynutí 6 měsíců od poskytnutí
posledního úkonu, kdy Poskytovateli není známo, že je klient dočasně ve zdravotnickém zařízení.
VII.
1)
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Po jednom vyhotovení
obdrží: Obec Říčany a Osoba. Obsahuje tyto přílohy: 1) Zápis z jednání se žadatelem, 2) Informace
pro uživatele pečovatelské služby, 3) Jak si podat stížnost
2)
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke
smlouvě.
3)
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvou 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 ………………………………. dne…………………

………………………………………
(Podpis Osoby)

……………………………………
(podpis Poskytovatele)
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