STANDARDY ORGANIZACE DIAKONIE DUBÁ
CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE, Dlouhá 87, 471 41 Dubá

STANDARD 4. Smlouva o poskytování sociální služby
Smlouva o poskytnutí služby sociální prevence
v za ízení Centra sociální rehabilitace Diakonie Dubá z.s.
......................................, nar. ...................., bydlišt : .......................................................,
.......................................,v textu této smlouvy dále jen „Osoba“

a
DIAKONIE DUBÁ (ob anské sdružení) se sídlem : Dlouhá 87, 471 41 Dubá,
: 26591511, íslo BÚ: 19-8960720247/0100, zastoupená výkonným editelem
Michalem Exnerem, v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
níže uvedeného dne, m síce a roku u z a v e l i v souladu se zákonem . 108/2006
Sb., o sociálních službách, s odkazem na § 70, 72 tohoto zákona smlouvu o poskytnutí
služby sociální pé e v objektu Diakonie Dubá, Dlouhá ulice 87, 471 41 Dubá
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1)
a)
b)
c)
d)

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osob v Centru sociální rehabilitace:
ubytování v . poskytnutí stravy ve výše uvedeném za ízení;
základní innosti formou nácvik dle individuální pot eby;
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu v . pot ebné pomoci
sociální poradenství.
II.
Ubytování a strava

(1) Osob se poskytuje ubytování v jednol žkovém pokoji . ......(tzv. ............... pokoj),
o rozloze16,3 m2.
(2) Osob je touto smlouvou garantováno užívání a p ístup do následujících spole ných
prostor : kuchyn , bezbariérová WC, sprchová místnost a koupelna, bezbariérový
výtah, chodby a vstupní prostory objektu, t locvi na, modlitebna a zahrada
(3) Poskytnutý pokoj je vybaven následujícím za ízením (po dohod s Poskytovatelem si
že Osoba pokoj vybavit vlastním nábytkem) : ..........................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(4) Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud (mimo poplatku
za PC a TV), a také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
a žehlení.
(5) Osoba je povinna za pomoci Poskytovatele udržovat prostory k ubytování a k užívání
ve stavu zp sobilém pro ádné ubytování a užívání a bez souhlasu Poskytovatele
nesmí provád t žádné zm ny.
(6) Poskytovatel je povinen zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním
chto prostor.
(7) Stravování probíhá na základ následujících pravidel :

Strana 1 z 12

STANDARDY ORGANIZACE DIAKONIE DUBÁ
CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
a) V pracovní dny (PO-PÁ) je Poskytovatelem zajišt n odb r ob da ze školní jídelny
ZŠ Dubá nebo p íprava ob da v objektu z p edem nakoupených surovin Osoby, které
jsou skladovány dle hygienických pravidel ve spíži, lednici i mrazáku;
b) snídan , sva iny, ve e a ob dy ve dnech, kdy školní jídelna neva í jsou
ipravovány z p edem nakoupených surovin Osoby, které jsou skladovány dle
hygienických pravidel ve spíži, lednici i mrazáku
c) s nákupem surovin pot ebných pro p ípravu jídla i s vlastní p ípravou pomáhají
osobní asistenti dle individuálního plánu Osoby tak, aby zachovávali hlavní smysl
a cíle individuálního plánu, kterou je osobní r st v oblasti nácviku sob sta nosti.
(8) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osob bezplatn následující
innosti související s nácviky. Ve všech p ípadech Osoba bere na v domí, že
za ízení budou užívat také další osoby.
d) používání mikrovlnné trouby
e) používání lednice a mrazáku
f) používání automatické pra ky
g) používání sporáku a trouby
h) používání rychlovarné konvice a kuchy ských robot v etn dalšího vybavení
i) používání vysava e
j) používání žehli ky
k) používání televizního signálu ze spole né antény (bez nároku na poskytnutí
DVB-T p evad e)
III.
Pé e
(1)

Formu poskytování úkon pé e sociální rehabilitace a platbu za n up es uje
íloha . 1, který je nedílnou sou ástí této smlouvy.
IV.
Fakultativní innosti

(1)

(1)

(1)
(2)

(3)

(4)

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osob jí požadované fakultativní
innosti na základ nabídky a ceníku (seznam inností a výše platby je uvedena
v P íloze . 1)
V.
Místo a as poskytování sociální služby
Služba sjednaná v l. I. Smlouvy se poskytuje v Centru sociální rehabilitace
Diakonie Dubá z.s., ulice Dlouhá, . p. 87, a to každý den v týdnu nep etržit po
dobu 24. hodin.
VI.
Výše a zp sob úhrady
Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v ástce 180,- K denn . Zp sob
stravování je rozveden v odstavci II. 7 této smlouvy.
Platbu za ubytování a stravu Osoba platí hotov v pokladn i p evodem z ú tu
na ú et Poskytovatele nejpozd ji do 20. dne v kalendá ním m síci, za který má být
uhrazena. Vyú tování úhrady je poskytovatelem provedeno nejpozd ji do 15.
pracovního dne následujícího m síce. Výše úhrady je stanovena po tem dn
v m síci s p ihlédnutím k vratkám za dny, kdy Osoba nebyla v za ízení p ítomna.
Platbu za pé i a fakultativní úkony poskytované dle P ílohy . 1 smlouvy v daném
kalendá ním m síci je Osoba povinna hradit formou zálohy z p ísp vku na pé i, a
to nejpozd ji do …………. kalendá ního dne m síce.
Osoba se zavazuje uhradit p i odchodu poskytovateli ástku ve výši 200 K za
vymalování pokoje, který obývala.
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(5)

Poskytovatel vrací Osob následující p eplatky (vratky) z úhrad za pobyt v p ípad
nep ítomnosti minimáln plných 24. hodin v daném m síci:
a) pom rný p eplatek za používání vlastní televize a po íta e (viz bod VI.2.)
b) pom rný p eplatek za objednané fakultativní innosti.
Poskytovatel vrací Osob následující p eplatky (vratky) z úhrad za hygienické
úkony v p ípad nep ítomnosti minimáln plných 48. hodin v daném m síci:
a) pom rný p eplatek vypo tený z výše p ísp vku na pé i

(6)

P eplatky (vratky) z úhrad za pobyt se nezapo ítávají, pokud je Osob schválena
sleva na platb za pobyt. P eplatky (vratky) z úhrad za hygienické úkony se
nezapo ítávají, pokud je Osoba ve zdravotnickém za ízení.
Nezaplatila-li osoba úhradu za pobyt, stravu, pé i a fakultativní innosti ve
stanovené lh , m že jí být poskytovatelem ukon ena tato smlouva a tím i pobyt, a
to okamžit . Zvlášt v p ípad , kdy je Osoba na tento dluh upozorn na a nevyrovná
jej ani do následujících 15 dn od uplynutí lh ty platby. V tomto p ípad je také
osoba povinna zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K . Zaplacením
smluvní pokuty podle odst. 11 tohoto lánku není Osoba zprošt na zaplatit za
ubytování a stravu ástku stanovenou podle skute né výše jejího p íjmu.

(7)

VII.
Ujednání o dodržování vnit ních pravidel stanovených Poskytovatelem
Pro poskytování sociálních služeb
(1) Poskytovatel prohlašuje, že Osoba má právo na ochranu osobních údaj a
ochranu osobnosti. Proto se zavazuje, že personál nesmí poskytovat jiným osobám
informace, které jsou považovány za d
rné (informace o zdravotním a rodinném
stavu, apod.)
(2) Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnit ními pravidly (Ubytovací a provozní ád
Diakonie Dubá) Centra sociální rehabilitace a prohlašuje, že vnit ní pravidla jí byla
edána v písemné podob , že tato pravidla p etla a že jim pln porozum la.
Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.
(3) Osoba p ebírá odpov dnost za v ci a vybavení, které jsou sou ástí poskytnutého
pokoje dle odst. II. této smlouvy i vybavení spole ných prostor
dle odst. V. této smlouvy. V p ípad , že ubytovanému bude prokázáno zavin ní
ztráty i rozbití výše zmi ovaného vybavení, je povinen uhradit jeho ú etní hodnotu.
Tento bod je platný jen v p ípad , že ubytovanému bude prokázáno zavin ní ztráty
i rozbití tohoto vybavení. V jiných p ípadech tento bod ztrácí ú innost.
(4) Osoba si je v doma, že veškerá odpov dnost za dodržování zákona v oblasti
poplatk za ve ejnoprávní televizi a rozhlas je na její stran . Poskytovatel nep ebírá
žádnou zodpov dnost za dodržování zákona v této oblasti i p es to, že Osob
umožnil televizi a rozhlas v jeho za ízení používat.
(5) Osoba se zavazuje poskytnout sou innost s kontrolou elektrospot ebi , které
používá a jsou v jejím majetku. Tato kontrola je provád na v pravidelných 2. letých
termínech a cílem je zjišt ní bezpe nosti používaných elektrospot ebi . Osoba se
zavazuje uhradit Poskytovateli poplatek za jejich kontrolu ve výši 50 K za 1
spot ebi . V opa ném p ípad nebude Osoba moci spot ebi používat.
(6) Osoba se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno
poskytovatele a bude zachovávat ml enlivost i ve vztahu k ostatním spolubydlícím.
(7) Osoba se zdrží jakéhokoliv jednání v
s ujednáním o dobrých mravech.

i asistent m, které není v souladu
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VIII.
Výpov dní d vody a výpov dní lh ty
(1) Osoba m že Smlouvu vypov
t bez udání d vodu. Výpov dní lh ta pro výpov
Osobou iní 60 kalendá ních dní a po íná b žet dnem, kdy je písemná výpov
Poskytovateli doru ena. V p ípad nedodržení výpov dní lh ty je Osoba povinna
zaplatit Poskytovateli ástku ve výši ušlé platby za dny, kdy Osoba poruší výpov dní
lh tu ( ástka za den se vypo ítá pr
rem za poslední 3 m síce pobytu).
(2) Osoba si je v doma, že tato smlouva má t ím sí ní zkušební dobu, b hem které
mohou ob strany smlouvu okamžit ukon it bez udání d vodu. V tomto p ípad má
osoba 48 hodin na opušt ní objektu, v opa ném p ípad bude za každý zapo atý den
pobytu po uplynutí lh ty osob ú továno 500,- K pokuty.
(3) Poskytovatel m že Osob smlouvu vypov
t na základ nenapl ování cíl služby
specifikovaných ve Standardu 1.4; tj. Osoba aktivn nespolupracuje na dosažení cíl
i tuto spolupráci zám rn odmítá. Poskytovatel m že smlouvu vypov
t také
v p ípad , že Osoba nemá trvalé bydlišt v Libereckém i St edo eském kraji a
poskytovatel pot ebuje místo uvolnit pro žadatele z t chto kraj . V t chto p ípadech
iní výpov dní lh ta na základ písemné výpov di 30 dn .
(4) Poskytovatel Smlouvu vypovídá s okamžitou platností, jestliže Osoba zvlášt hrub
porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Zvlášt hrubým porušením se myslí
ekro ení Ubytovacího a provozního ádu Osobou i její návšt vou následn :
a) opakované zne iš ování prostor objektu i po p edchozím upozorn ní
b) užívání a p echovávání omamných a psychotropních látek v prostorách objektu
c) opakované nep im ené požívání alkoholu v objektu, které vede k obt žování okolí
d) opakované porušení dobrých mrav
e) fyzické napadnutí uživatele i pracovníka a opakované prokazatelné psychické
týraní
f) opakovaný vstup do pokoje jiného uživatele bez jeho p edchozího souhlasu
g) 2x opakované pozdní i úplné nevyrovnání svých finan ních závazk plynoucích ze
smlouvy (viz bod 7, odst. VI)
Rozhodnutí o okamžitém ukon ení Smlouvy p edchází následující dva kroky:
1. krok - ud leno písemné napomenutí se p esnou specifikací porušení ádu a
upozorn ným, že p i dalším porušení bude Smlouva ukon ena
2. krok - smlouva je ukon ena a Osoba musí za ízení opustit do 48 hodin
Podrobný postup je uveden v Metodickém postupu . 30.
IX.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem jejího podpisu ob ma smluvními
stranami.
(2) Nedílnou sou ástí této smlouvy je Ubytovací a provozní ád v aktuálním zn ní.
(3) Doba platnosti a ú innosti smlouvy je sjednána od 01. 01. 2018 do dne 31. 12. 2018
a je do ní zahrnuta dvoum sí ní zkušební doba. V p ípad , že Osoba dodržuje
všechna ustanovení smlouvy, je v lednu následujícího roku Osob p edložena
k podpisu smlouva na další kalendá ní rok. Osoba nem že práva z této Smlouvy
postoupit na jiného.
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X.
Záv re ná ujednání
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplá ích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Nedílnou sou ástí této smlouvy je P íloha . 1, . 2, a . 3 jen v p ípad dobrovolného
zapojení do programu nácviku hospoda ení s financemi a 4.
Smlouva m že být m
na nebo zrušena pouze písemn .
(3) Osoba podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údaj ,
které musí být v souladu s platnou legislativou i standardy Poskytovatele.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjad uje jejich pravou a svobodnou v li
a že Smlouvu neuzav ely v tísni za nápadn nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu p etly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úpln a bezvýhradn souhlasí, což stvrzují svými vlastnoru ními podpisy.
V Dubé dne .....................

……………………………..
(podpis Osoby)

………………………………
(podpis Poskytovatele)
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íloha . 1 ke Smlouv o poskytnutí služby
v Centru sociální rehabilitace Diakonie Dubá
…………………….., nar. …………….., bydlišt : …………………………………………..
v textu této smlouvy dále jen „Osoba

a
DIAKONIE DUBÁ (ob anské sdružení) se sídlem : Dlouhá 87, 471 41 Dubá,
: 26591511, íslo BÚ: 231232917/0300, zastoupená výkonným editelem
Michalem Exnerem, v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
u z a v e l i tuto p ílohu ke smlouv :
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Osoba si sjednala ú ast na nácviku dovedností, kontakt , aktiviza ních inností,
fakultativních inností, uplat ování práv a další pomoci rozd lené do následujících
oblastí, které vymezuje Zákon o sociálních službách.
II.
ZÁKLADNÍ INNOSTI
2) Poskytovatel se zavazuje v rámci základních inností poskytovat Osob bezplatn
následující innosti :
Oblast I. - nácvik dovedností pro zvládání pé e o vlastní osobu, sob sta nosti
a dalších inností vedoucích k sociálnímu za le ování:
a) nácvik obsluhy b žných za ízení a spot ebi ,
b) nácvik pé e o domácnost, nap íklad pé e o od vy, úklid, drobné údržbá ské práce, chod
kuchyn , nakupování,
c) nácvik pé e o d ti nebo další leny domácnosti,
d) nácvik samostatného pohybu v etn orientace ve vnit ním i venkovním prostoru,
e) nácvik dovedností pot ebných k ú edním úkon m, nap íklad vlastnoru ního podpisu;
Oblast II. - zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím:
f) doprovázení do zam stnání, k léka i, na zájmové aktivity a doprovázení zp t,
g) nácvik schopnosti využívat dopravní prost edky,
h) nácvik chování v r zných spole enských situacích,
i) nácvik b žných a alternativních zp sob komunikace, kontaktu a práce s informacemi;
Oblast III. - výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti:
j) upev ování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Oblast IV. - pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání
osobních záležitostí:
k) podávání informací o možnostech získávání rehabilita ních a kompenza ních pom cek,
l) informa ní servis a zprost edkovávání služeb;
III.
ÚKONY OSOBNÍ HYGIENY - POSKYTNUTÍ PODMÍNEK
3) Poskytovatel se zavazuje na základ úhrady formou platby p ísp vku na pé i
poskytovat Osob následující innosti :
n) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, v . pot ebné pomoci
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IV.
FAKULTATIVNÍ

INNOSTI

4) Poskytovatel se zavazuje za paušální m sí ní úhradu ve výši ……… K poskytovat
Osob následující vybrané fakultativní innosti uvedené v ceníku (nehodící se
škrtn te):
Popis úhrad za základní innosti
1/

2/

cena

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ - zahrnuje náklady za topení,
vodné-sto né, elekt inu a spole né hygienické a úklidové
prost edky + úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního
prádla a ošacení, žehlení (základní innosti jsou dle zákona
poskytovány bezplatn ; viz p íloha ceníku – seznam zákl.
inností). Poplatek za ubytování též zahrnuje používání suši ky
prádla a innosti uvedené v bodu 5.
POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
sou ástí je pomoc p i osobní hygien , pomoc p i základní pé i
o vlasy a nehty, pomoc p i použití WC

-

Popis úhrad za nabídku fakultativních inností
2/ POPLATEK ZA VLASTNÍ TELEVIZI na pokoji (zohled uje
zvýšené náklady na energie u používání vlastních spot ebi )
3/ POPLATEK ZA VLASTNÍ PO ÍTA
na pokoji
(v .
notebook a tablet ) - zohled uje zvýšené náklady na energie
4/ Hospoda ení s finan ními prost edky – zdarma pro uživatele, kte í
dobrovoln vstupují do této formy pomoci. Za poplatek pro
uživatele za azené do II. skupiny; tj. uživatelé, kte í mají soudem
omezenou možnost nakládání s osobními financemi
Oproti
standartnímu hospoda ení je uživateli vedeno podrobné denní
hospoda ení a p id lovány finance.
5/ Ošet ovatelská rehabilitace v . využívání t locvi ny pro sport a
rehabilitaci, ergoterapie – pasivní a aktivní rehabilitace mající za
cíl protažení a uvoln ní sval ke snížení svalového nap tí + cvi ení
jemné motoriky; kinesiotaping (aplikace zdarma, tape do 1metru
sí
v cen balí ku, nad tento limit za cenu dle ceníku pro
ve ejnost)
6/ Procvi ování pam ti – speciální program vedený školeným
lektorem má za úkol pomoci v rozvoji pam ti. Je dobrovolný a
otev ený všem zájemc m. Setkání se koná minimáln 2x m sí .
7/ Kurz pokro ilého používání PC – individuální i skupinový kurz
k ovládání pokro ilých aplikací (Word, Excel, apod.)
Sou ástí je poskytnutí neomezeného p ipojení k internetu. Kurz je
po ádán 1x týdn .
8/ Kreativní kroužek – je ur en všem zájemc m o ru ní a um lecké
práce. Ú astník m napomáhá p i rozvoji jemné motoriky a
vytvo ené výrobky je možné si ponechat. V rámci kroužku je možné
pod vedením lektora pracovat s keramikou, látkami, papírem apod.
(materiál je poskytován bezplatn ).Probíhá min. 3x m sí .
9/ Používání venkovního bazénu – smí se používat p i dodržování
íslušné sm rnice (lze využívat i sezón )
10/ Výlety na kulturní akce – jedná se o návšt vy kin a divadel, apod.
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poplatek za 1den = 180 K

sí ní poplatek maximáln
do výše p ísp vku na pé i
cena za 1 m síc

poplatek za 1m síc = 100 K
poplatek za 1m síc = 100 K

0 K / 800 K

ZDARMA

200 K
300 K

300 K

0K
Cena za dopravu soukr. vozidlem
(pom rná ást na osobu dle
vyú tovaného cestovného)

STANDARDY ORGANIZACE DIAKONIE DUBÁ
CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
Popis úhrad za p
11/
12/
13/
14/
15/
16/

ovné nadstandardních pom cek a vybavení

Používání bezd. ipojení k internetu + zap ení Wi-Fi antény
Používání po íta e v ebn v . p ipojení k internetu
Zap ení polohovací postele (max. na 3 kalendá ní m síce)
Zap ení chodítka (max. na 3 kalendá ní m síce)
Zap ení mechanického vozíku (max. na 3 kalendá ní m síce)
Zap ení jiné nespecifikované pom cky

cena za m síc

100 K
150 K
200 K
50 K
100 K
100 K

V Dubé dne …………………

……………………………..
(podpis Osoby)

………………………………
(podpis Poskytovatele)
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íloha . 2 ke Smlouv o poskytnutí služby
v Centru sociální rehabilitace Diakonie Dubá
-

Ubytovací ád Centra sociální rehabilitace
ustanovení zákona .108/2006 Sb. a vyhlášky . 505/2006 týkající se sociální rehabilitace

UBYTOVACÍ ÁD (arch.

íslo 26)
Centra sociální rehabilitace, za ízení ob anského sdružení Diakonie Dubá z.s.,
se sídlem Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá
I.
Tento ubytovací ád je závazný pro všechny ubytované i návšt vníky objektu sociální rehabilitace.
Z nedodržování ubytovacího ádu budou vyvozeny p ísné d sledky, kterými m že být i ukon ení
ubyt. smlouvy i zákaz návšt v.
II.
Každý uživatel služby sociální rehabilitace má možnost si sv j pokoj vyzdobit a za ídit tak, aby mu
byl p íjemný. Ubytovaný je povinen si sv j pokoj udržovat v istot a bez zápachu a také jej i další
prostory nesmí zne is ovat skladováním nejr zn jších zapáchajících v cí a použitých jednorázových
hygienických pot eb. Ubytovaný také nesmí žádným jiným zp sobem obt žovat ostatní uživatele
služby (nap . hlasitým poslechem). Na požádání je ubytovaný povinen umožnit do svého pokoje vstup
personálu (týká se situací kdy je podez ení na požár, havárii vody, topení, elekt iny, a také když má
personál d vodnou obavu o zdraví i život klienta). V p ípad nemoci je ubytovaný povinen
postupovat dle metodického pokynu . 40.
III.
V celém areálu platí p ísný zákaz užívání a p echovávání omamných a psychotropních látek, a také
nep im ené požívání alkoholických nápoj . Kou ení je povoleno pouze v zahradním altánu,
v ostatních prostorách objektu a areálu platí p ísný zákaz. Bezpe nostní podmínky pro kou ení i
sankce v p ípad porušení jsou popsány v metodickém postupu . 34. Platí zákaz vstupu klient m
i jejich návšt vám v podnapilém stavu a pod vlivem návykových látek. V p ípad podez ení na
porušení je uživatel vyzván k podrobení zkoušky (p esný postup je dán metodickým postupem . 34).
Uživatel služby m že mít k okamžité spot eb k dispozici maximáln 1 litr vína nebo 0,5 litru tvrdého
alkoholu pop ípad 2,5 litru piva (druhy nelze s ítat). Tuto skute nost je personál pov en
kontrolovat! Uživatel je povinen se chovat tak, aby to bylo v souladu s dobrými mravy a svým
chováním neobt žoval ostatní bydlící. Je také proto povinen být mimo sv j pokoj vždy oble en.
IV.
Všem ubytovaným je zakázáno navšt vovat bez souhlasu ubytovaného jeho pokoj, dále prostory
zázemí organizace a místnosti osobních asistent bez souhlasu provozovatele i pracovníka. Rovn ž
platí zákaz obývání a p espávání v jiném než ve smlouv o ubytování ozna eném pokoji i obývání
jednoho pokoje dv ma osobami (nevztahuje se na páry, které mají uzav enu spole nou smlouvu o
ubytování). P ed vstupem do pokoje jiného klienta i zázemí organizace je nutné klepat a ekat na
vyzvání.
V.
Používání vlastních TV p ijíma , radiop ijíma , Hi-Fi v ží, po íta
a jiných elektrických
spot ebi je možné po p edchozím souhlasu provozovatele objektu (výkonného editele). Mezi 22,00
a 8,00 hodinou je no ní klid, který jsou povinni ubytovaní dodržovat.
VI.
Návšt vy v prostorách objektu jsou bez p edchozího oznámení povoleny jen rodinným p íslušník m.
V p ípad návšt v jiných než rodinných p íslušník je nutné ze strany ubytovaného u init oznámení
výkonnému editeli a návšt vy t chto osob je možno uskute nit jen mezi 9,00 a 19,00 hodinou.
Návšt vy v objektu se musí zapsat do návšt vní knihy a k návšt
využívat jen pokoj navštíveného
klienta, je-li volná, mohou využít i spole enskou místnost, pop ípad zahradu (nap . altán). Návšt vy
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se nesmí pohybovat v jiných prostorách objektu, než ve vymezených ubytovanému. V p ípad
porušení t chto na ízení nebude p íšt návšt va do objektu vpušt na.
VII.
Každý z ubytovaných je povinen chovat se šetrn k zap enému i spole nému majetku a úsporn
používat spot ebi e i vodu. V p ípad zavin ného poškození sv eného majetku, je ubytovaný povinen
škodu uhradit. Veškeré p ipomínky a nám ty m žou ubytovaní p edávat ústn i písemn výkonnému
editeli i len m Rady.
VIII.
Aktivní sociáln rehabilita ní služba je klient m poskytována každý den od 7,30 do 19,30. K ochran
zam stnanc ve volném ase slouží metodický postup . 4. V ostatních asech platí tzv. pohotovost,
která je dostupná telefonicky. Klienti jí sm jí použít v mimo ádných a závažných situacích, kterými
jsou nap . zdravotní komplikace klienta a poruchy bránící pohybu (nap . nefunk ní výtah, výpadek
elekt iny apod.) Telefonní íslo no ní pohotovosti za ízení: 739 050 523 nebo
736 276 611 i 724 019 648. V p ípad pot eby rychlé zdravotní pé e, požáru i vniknutí
zlod je klient kontaktuje telefonní íslo 112 nebo 155, 150 nebo 158.
datum platnosti/zm ny

13. 11. 2017

za Radu Diakonie Dubá

podpis

Mgr. Miroslav Boš

Zákon . 108/2006 Sb.
§ 70
Sociální rehabilitace
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických inností sm ujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sob sta nosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a
dovedností, posilováním návyk a nácvikem výkonu b žných, pro samostatný život nezbytných
inností alternativním zp sobem využívajícím zachovaných schopností, potenciál a kompetencí.
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových
služeb poskytovaných v centrech sociáln rehabilita ních služeb.
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje
tyto základní innosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání pé e o vlastní osobu, sob sta nosti a dalších inností
vedoucích k sociálnímu za len ní,
b) zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím,
c) výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti,
d) pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí.
(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociáln
rehabilita ních služeb obsahuje vedle základních inností, obsažených v odstavci 2 tyto základní
innosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
§ 72
Sociální služby poskytované bez úhrady
Bez úhrady náklad se poskytují
a) sociální poradenství (§ 37),
b) raná pé e (§ 54),
c) telefonická krizová pomoc (§ 55),
d) tlumo nické služby (§ 56),
e) krizová pomoc (§ 60),
f) služby následné pé e (§ 64), s výjimkou základních inností poskytovaných podle § 64 odst. 3,
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g) sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi (§ 65), h) sociáln aktiviza ní služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66),
i) terénní programy (§ 69),
j) sociální rehabilitace (§ 70), s výjimkou základních inností poskytovaných podle § 70 odst. 3,
k) sociální služby v kontaktních centrech (§ 59) a nízkoprah. za ízeních pro d ti a mládež (§ 62),
l) služby sociáln terapeutických dílen (§ 67), s výjimkou základní innosti poskytované podle §
67 odst. 2 písm. b),
m) sociální služby interven ních center (§ 60a).

Vyhláška . 505/2006
§ 35
Sociální rehabilitace
(1) Základní innosti p i poskytování sociální rehabilitace se zajiš ují v rozsahu t chto úkon :
a) nácvik dovedností pro zvládání pé e o vlastní osobu, sob sta nosti a dalších inností vedoucích k
sociálnímu za le ování:
1. nácvik obsluhy b žných za ízení a spot ebi ,
2. nácvik pé e o domácnost, nap íklad pé e o od vy, úklid, drobné údržbá ské práce, chod kuchyn ,
nakupování,
3. nácvik pé e o d ti nebo další leny domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu v etn orientace ve vnit ním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností pot ebných k ú edním úkon m, nap íklad vlastnoru ního podpisu,
b) zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím:
1. doprovázení dosp lých do školy, školského za ízení, zam stnání, k léka i, na zájmové aktivity a
doprovázení zp t,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prost edky,
3. nácvik chování v r zných spole enských situacích,
4. nácvik b žných a alternativních zp sob komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti:
upev ování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilita ních a kompenza ních pom cek,
2. informa ní servis a zprost edkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietní stravy,
minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc p i podávání jídla a pití,
g) pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu
služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. pomoc p i úkonech osobní hygieny,
2. pomoc p i základní pé i o vlasy a nehty,
3. pomoc p i použití WC.
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íloha . 3 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální prevence
v za ízení Centra sociální rehabilitace Diakonie Dubá
......................................, nar. ...................., bydlišt : .......................................................,
.......................................,v textu této smlouvy dále jen „Osoba“, zastoupená ………….…
………………………, bytem ………………………………………, íslo OP: ……….………
v textu této smlouvy dále jen „Opatrovník“

a
DIAKONIE DUBÁ (ob anské sdružení) se sídlem : Dlouhá 87, 471 41 Dubá,
: 26591511, íslo BÚ: 19-8960720247/0100, zastoupená výkonným editelem
Michalem Exnerem, v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
u z a v e l i tuto p ílohu ke smlouv :
1) Osoba se podpisem tohoto dodatku dobrovoln zapojuje do programu nácviku
hospoda ení s financemi, který jí má za úkol p ipravit na budoucí samostatný život.
Program nácviku správy osobních financí bude probíhat takto :
a) Osoba ud luje souhlas s p edáním všech svých p íjm zástupci Poskytovatele
(sty ný pracovník), který p evzetí stvrzuje dokladem a podpisem v sešitu vedení
správy financí. Sou ástí souhlasu je i odevzdání všech platebních karet k ú m,
kterými osoba disponuje. Takto jsou veškeré p íjmy osoby pod dohledem
Poskytovatele a jen tak je možné efektivn program vést.
b) Poskytovatel p evzaté finan ní obnosy p erozd luje (zpravidla týdn ) p íslušnému
vedoucímu individuálního programu (sty nému pracovníku), a ten ve spolupráci
s Osobou realizuje vlastní program.
c) Osoba se pro všechny fáze programu, popsané v p íslušné sm rnici, zavazuje
v pr
hu m síce aktivn podílet na spolupráci p i vytvá ení rozpo tu a erpání
finan ních prost edk . Cílem je, aby se svými finan ními prost edky Osoba, která
sv ila své p íjmy Poskytovateli, nakládala hospodárn a ú eln .
d) Spravované finan ní prost edky budou Osob vedoucím programu vydávány proti
podpisu. O hospoda ení bude veden písemný záznam ve zvláštním sešit .
2)

Poskytovatel stvrzuje, že p i podpisu smlouvy p ebral od Osoby platební kartu
………………..….. pro p ístup k bankovnímu ú tu, na kterém je k datu podpisu
hotovost ve výši …………. K , a dále finan ní hotovost ve výši …………...…….. K .

V Dubé dne .....................

……………………………..
(podpis Osoby)

………………………………
(podpis Poskytovatele)

………………………………
(podpis opatrovníka)
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V Dubé dne 8. 2. 2018
Vypracoval:

Za Radu Diakonie Dubá schválil:

……………………………………
Michal Exner, výkonný editel

........................................................
Mgr. Miroslav Boš, p edseda
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