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Poskytovatel komplexu služeb pro děti a dospělé se zdravotním postižením  a seniory. 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB 

NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 
 

 

 

Poskytovaná služba (označte X) 
 

 Týdenní 
stacionář  

Odlehčovací 
služby 

 
Osobní 
asistence 

 
Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním postižením 

 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Poskytovatel Klubíčko Beroun, z. ú. 

Se sídlem Tetín, Damilská 172 

IČO 241 51 262 

Bankovní spojení ČS a.s., č. ú. 9039039309/0800 

Zastoupená Mgr. Barborou Strnadovou, Vedoucí sociálních služeb 

 

(dále jen poskytovatel) 

a 
 

Klient  Narozen  

Kontaktní adresa  

Telefon  e-mail  

 

Vyplňte jen v případě,  
že je klientem nezletilé dítě či osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům: 

Zákonný zástupce/ 

Opatrovník 
 

Kontaktní adresa  

Telefon  e-mail  

 

(dále jen klient) 

mailto:info@klubickoberoun.cz
http://www.klubickoberoun.cz/


 
Článek I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem Smlouvy o poskytování sociálních služeb společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. (dále jen Smlouvy) 

je určení rozsahu a finančních podmínek využití ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 

dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

 

 

Článek II. 

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat od _____________ klientovi Odlehčovací služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

2. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na nikoho jiného. 

3. Tato Smlouva může být ukončena ze strany poskytovatele i klienta (viz článek VII.). 

 

 

Článek III. 

MÍSTO, DOBA A ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

1. Místo poskytování Odlehčovacích služeb  

Odlehčovací služby jsou poskytovány v provozovně: Centrum péče o handicapované a aktivit pro všechny 

v Penzionu Klubíčko (Květnová 109, Vráž u Berouna) 

2. Doba poskytování Odlehčovacích služeb  

Nepřetržitě (24 hod/denně) - po celý rok včetně víkendů, svátků a prázdnin. 

Klienti mohou Odlehčovací služby využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově - dle aktuálních potřeb a předchozí 

dohody s poskytovatelem. 

3. Základní činnosti při poskytování služby Odlehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/ 2006 Sb. 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

 3. pomoc při použití WC,  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování,  

 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  

 1. ubytování,  

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  



 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na 

orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,  

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

 2. podpora při zajištění chodu domácnosti.  
 

4. Fakultativní činnosti společností Klubíčko Beroun, z.ú. 

 Perličková koupel 

 Bazální stimulace 

 Multismyslová terapie Snoezzelen (světelná terapie, aromaterapie, relaxační hudba) 

 Muzikoterapie 

 Arteterapie 

 Individuální i skupinové vzdělávání vedené speciálním pedagogem 

 Canisterapie 

 Doprava automobilem Dacia se speciálním zvedacím zařízením pro přesun imobilních osob Invalift 

5. Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu: 

 Dovoz stravy dle vlastního výběru z různých stravovacích zařízení z regionu 

 Zdravotní péče a rehabilitace v Rehabilitační nemocnici v Berouně 

 Mobilní zdravotní péče 

 Mobilní masérské, kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby, služby optika 

 Návštěvy bezbariérových zdravotnických a relaxačních center (solná jeskyně, …) 

 Návštěvy pamětihodností a přírodních zajímavostí v berounském regionu, v Praze aj. 

 Návštěvy kulturních představení a sportovních utkání v berounském regionu, v Praze aj. 

 Ubytování v bezbariérových ubytovacích zařízeních v berounském regionu, v Praze aj. 

 Integrované volnočasové aktivity (kurzy, kroužky, pobyty, …) 

 Úklidové služby 

 Praní prádla, sušení, žehlení a mandlování prádla 

 Zahradnické práce (sečení trávy, výsadba a péče o zeleň). 

 



 
 

Článek IV. 

OSOBNÍ CÍL KLIENTA/ CÍL SPOLUPRÁCE 

Obsahem tohoto článku Smlouvy je obecné určení cíle služby.  

Osobní cíl klienta/ Cíl spolupráce je dále konkretizován v Individuálním plánu klienta, který bude zpracován 

po adaptační lhůtě klienta, tj. po využití 150 hodin služeb.  

Cílem využití služby je: 

 

 

 

 

 

Článek V. 

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

Základní činnosti Odlehčovacích služeb jsou dle §75, písm. f) zákona č. 108/ 2006 Sb. poskytovány za úhradu. 

Platba za využití služby je prováděna dle Obecných podmínek a dle platného ceníku Klubíčko Beroun, z.ú. (dále jen 

ceník), který je nedílnou součástí této Smlouvy. 

Uživatel hradí částku za poskytnuté sociální a fakultativní služby zpětně za uplynulý měsíc, a to nejpozději do konce 

následujícího měsíce. 

Platbu lze uskutečnit: 1. Převodem z účtu na účet č. 2600168295/2010 

2. Složenkou na účet č. 2600168295/2010 

Variabilní symbol platby a Specifický symbol klienta budou uvedené v zaslané faktuře. 

 

 
 

Článek VI. 

VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY 
 

1. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s okamžitou platností. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět v případě, kdy klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy či Obecných podmínek poskytování sociálních služeb Klubíčko Beroun, z.ú. (dále jen Obecné 

podmínky). Smluvní strany se shodně ujednaly tak, že za hrubé porušení považují zejména:  

a) hrubé chování klienta k personálu organizace, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 

fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí 

b) nezaplacení úhrady za poskytnuté úkony osobní asistence za dobu delší než 2 měsíce 

c) opakované porušování Obecných podmínek  

3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět okamžitě, a to z důvodů uvedených v bodě 2. odst. a) tohoto článku. 

Poskytovatel v tomto případě není povinen znovu s tímto uživatelem uzavřít Smlouvu na poskytování osobní 

asistence. 

4. Poskytovatel může dále Smlouvu vypovědět, dojde-li k zániku poskytovatele, popř. služby, kterou poskytovatel 

nemůže nadále poskytovat z důvodu finančních problémů nebo organizačních změn. 

5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v bodě 2. odst. b) a bodě 4. tohoto 

článku činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď klientovi 

doručena. 

6. Smlouva je ukončena sepsáním dokumentu Rozvázání Smlouvy o poskytování sociálních služeb Klubíčko 

Beroun, z.ú. (dále jen rozvázání). Toto rozvázání je vyhotoveno ve dvou vydáních, přičemž jedno obdrží klient a 

druhé poskytovatel. 



 

Článek VII. 

SPOLUPRÁCE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PÉČE O KLIENTA 
 

Klient spolupracuje při zajištění péče o svou osobu s pracovníky Klubíčko Beroun, z.ú. (dále jen pracovníci), 

zejména je povinen: 

 dodržovat povinnosti vyplývající z Obecných podmínek 

 reagovat na upozornění pracovníků na okolnosti, které brání výkonu sjednané služby 

 

 

Článek VIII. 

DOKUMENTACE KLIENTA 
 

Klient je oprávněn kdykoli nahlédnout do dokumentace, která je o něm v souvislosti s poskytováním sociální služby 

vedena. O náhled může požádat sociálního pracovníka Klubíčko Beroun, z.ú. 

Informace o uživateli se podávají v průběhu služby jiným osobám výhradně se souhlasem uživatele. Jméno 

této osoby je vyznačeno v osobním spise klienta.  

 

 

Článek IX. 

UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ VNITŘNÍCH PRAVIDEL POSKYTOVATELE 
 

1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Obecnými podmínkami. 

2. Klient prohlašuje, že mu dokument byl předán v písemné podobě, že dokument přečetl a plně mu porozuměl. 

3. Klient se podpisem Smlouvy zavazuje a je povinen Obecné podmínky dodržovat. 

 

 

Článek X. 

SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI 
 

1. Klient podepsáním Smlouvy uděluje souhlas k tomu, aby poskytovatel zpracovával informace vypovídající 

o klientovi a dle nutné potřeby s nimi nakládal. 

2. Nakládání s informacemi a jejich zpracováním se rozumí jejich zjišťování a využívání, shromažďování, evidence 

a další činnosti a úkony dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, to vše výlučně pro vlastní 

potřebu poskytovatele a za podmínky úplného utajení ve smyslu obecně závazných právních předpisů tak, 

aby nebyla ohrožena důstojnost, čest a oprávněné zájmy klienta. 

3. Souhlas zahrnuje právo poskytovatele zadat zpracování nosičů dat nezbytných k nakládání s informacemi třetí 

osobě, vždy však za podmínky zajištění řádné ochrany práv subjektu údajů.  

4. Klient se dále zavazuje sdělit poskytovateli výši přiznaného stupně příspěvku na péči z důvodu určení ceny 

za poskytování služby. 

5. Pokud klient odmítne sdělit výši stupně příspěvku, bude poskytovatelem stanovena cena za službu 

dle 4. stupně příspěvku na péči. 

 



 

Článek XI. 

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Klient souhlasí s podáním žádostí o dotace/ finanční příspěvky na poskytování sociálních služeb na obec, 

kde má klient trvalé bydliště, na příslušnou obec s rozšířenou působností, příslušný kraj a na nadace. 

2. Klient souhlasí s uvedením údajů o své osobě v této žádosti – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 

typ zdravotního postižení, stupeň závislosti na péči jiné osoby, nasmlouvaný rozsah využívání služeb. 

3. Klient bere na vědomí, že společné prostory Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna (společenská 

místnost, tréninková kuchyň a jídelnou, schodiště a chodba v patře) a venkovní prostory jsou z důvodů 

bezpečnosti klientů monitorovány kamerovým systémem. 

Monitorován je i venkovní prostor u sousedního pronajatého domu Vráž, Květnová 80, kde NNO Klubíčko 

Beroun provozuje další činnosti. 

 

 

Článek XII. 

SOUČÁSTI SMLOUVY A PODMÍNKY JEJICH ZMĚN 
 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto dokumenty: 

 Ceník služby (příloha č. 1) 

 Obecné podmínky (příloha č. 2) 

Ujednaný obsah příloh lze měnit pouze písemně formou dodatku ke Smlouvě, tímto dodatkem bude příslušná 

příloha zrušena a nahrazena přílohou s novým obsahem. 

 

 

Článek XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

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

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

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. 

 

 

 

za Klubíčko Beroun, z.ú. 

Mgr. Barbora Strnadová 

Vedoucí sociálních služeb 

 

 Klient (jeho zákonný zástupce/opatrovník) 

Ve Vráži dne    Ve Vráži dne  

 

Potvrzení o převzetí příloh Převzal:  Dne: 

Ceník služby    

Obecné podmínky poskytování služby    
 


