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Smlouva o poskytnutí služby sociální prevence 
v Domě na půl cesty v Krnově 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
Pan/paní: 
Narozen/a: 
trvale bytem: 
rodné číslo: 
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“ 
a 
Provozovatel domu na půl cesty v Krnově - organizace REINTEGRA, 
Chářovská 54, 794 01 Krnov, 
IČ 68333552 
zastoupená Ing. Vladimírem Plesníkem, MBA 
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 
 
tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence v domě na půl cesty, který je provozován v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  
 

I. Rozsah a místo poskytování sociální služby 
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v Domě na půl cesty (dále jen DPC) 
a. ubytování 
b. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c. sociálně terapeutické činnosti, 
d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
(2) Sjednaná služba se poskytuje v Domě na půl cesty v Krnově, na adrese Chářovská 54. 
 

II. Ubytování 
(1) Uživateli se poskytuje ubytování v bytové jednotce 2+kk (dále také „byt“). Konkrétní bytovou jednotku 
přidělí Uživateli vedoucí DPC. Přidělený byt nesmí Uživatel měnit bez souhlasu vedoucího DPC. Bytovou 
jednotku obývají maximálně 2 uživatelé. 
(2) Byt je částečně vybaven. Uživatel si může byt doplnit vlastním vybavením. Pokud instalace vlastního 
vybavení vyžaduje vrtání do zdí a jiné podobné zásahy do bytové jednotky, musí získat uživatel pro tyto 
zásahy souhlas vedoucího DPC. 
(3) Mimo byt může Uživatel způsobem obvyklým užívat také chodby domu, zahradu a parkoviště. Zde nesmí 
provádět žádné změny nebo úpravy bez souhlasu vedoucího DPC. 
(4) Úhrada za ubytování zahrnuje také náklady za energie a služby. 
(5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné 
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. 
(6) Uživatel je povinen svěřené prostory, předměty a vybavení používat šetrným způsobem, aby 
nedocházelo k jejich poškození či znehodnocení. 

(7) Uživatel je povinen absolvovat školení, které mu poskytnou zaměstnanci DPC a jehož cílem je naučit 
se správně používat spotřebiče v bytě, starat se o svěřený byt a provádět úklid bytu. 
 (8) Uživatel má povinnost nahlásit noční a vícedenní nepřítomnost. Uživatel bere na vědomí, že v případě 
neohlášené nepřítomnosti v DPC po dobu delší než pět dní, může být jeho pobyt ukončen a osobní věci 
budou skladovány nejdéle 2 měsíce. Pokud si je do této doby nevyzvedne, mohou být zlikvidovány. 
 

III. Druh, forma a čas poskytování sociální služby 
(1) Dům na půl cesty v Krnově poskytuje sociální službu dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách. Dům na půl cesty je pobytovým zařízením, které funguje každodenně. 
 

IV. Výše úhrady a způsob jejího placení 
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 130,- Kč denně. 
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(2) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby v průběhu kalendářního měsíce a 
v případě dávek hmotné nouze do konce následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byly služby 
poskytovány. 
(3) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti do pokladny 
Poskytovatele nebo převodem na účet Poskytovatele č: ..........................., var.symbol: .................... . Pokud 
Uživateli vznikne dluh, je povinen si dohodnout splátkový kalendář s vedoucím DPC. Pokud dojde 
k nedodržení splátkového kalendáře, může být Uživateli s okamžitou platností ukončen pobyt v DPC. 
 

V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem 
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem DPC. Uživatel prohlašuje, že si Domácí řád 
přečetl a plně mu porozuměl. Uživatel se zavazuje tento řád dodržovat. Toto potvrzuje podpisem této 
Smlouvy. 
(2) Uživateli je služba poskytována v bezpečném a neohrožujícím prostředí. 
(3) Uživatel je povinen v případě důvodného podezření podstoupit test za účelem zjištění užití návykové 
látky. 

VI. Individuální plán Uživatele 
(1) Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedených služeb vycházet ze specifických individuálních 
potřeb Uživatele a přizpůsobit podle nich a svých možností způsob a rozsah poskytovaných služeb. 
(2) Osobní cíle a potřeby jsou zaznamenány písemně v Individuálním plánu Uživatele. Spolupráce Uživatele 
na tvorbě a naplňování Individuálního plánu je podmínkou poskytování služeb podle této smlouvy. Cíle a 
potřeby Uživatele budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. 
(3) Uživatel může kdykoliv požádat o změnu osobních cílů a Poskytovatel je povinen individuální plán 
doplnit o nová ujednání. 
(4) Pro realizaci Individuálního plánu bude Uživateli přidělen jeden z pracovníků DPC jako Klíčový pracovník. 
 

VII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, jakýmkoliv způsobem a bez výpovědní lhůty. 
Uživatel je povinen ke dni ukončení pobytu v DPC vyrovnat všechny své závazky vůči Poskytovateli. Pokud 
tak Uživatel nemůže učinit, podepisuje vedoucí DPC s Uživatelem Dohodu o uznání dluhu a splátkový 
kalendář. 
(2) Poskytovatel může vypovědět uživateli Smlouvu, pokud Uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy či Domácího řádu. 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď ze strany poskytovatele se určuje dle míry závažnosti porušení Smlouvy a 
Domácího řádu. 
 

IX. Doba platnosti smlouvy 
Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do 
........................ Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 
 

X. Ostatní ujednání 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
(2) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

Příloha: 1) Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

V Krnově dne ....................... 
 
 
 

……………………...........………..........                                                   ......................………………………………. 
             (podpis uživatele)                                                                  (podpis zástupce poskytovatele)  
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Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální prevence v Domě na půl cesty v Krnově  
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Já,…………………………………………………………, souhlasím dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních a citlivých údajů při poskytování 
sociální služby v Domě na půl cesty v Krnově. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich 
shromažďování a uchovávání. Budou zpracovávány tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení  
 adresa trvalého bydliště 
 datum narození 
 údaje o zdravotním stavu v míře nezbytné pro poskytování služby 
 informace o sociální a rodinné situaci v míře nezbytné pro poskytování služby 
 kontaktní údaje (email, telefon)  

 
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem kvalitního poskytování služby. Údaje budou v rámci služby použity 
při vedení osobního spisu uživatele a pro statistické zpracování údajů o poskytované službě. K osobním 
údajům mají přístup výhradně zaměstnanci domu na půl cesty. Všichni pracovníci, kteří mají přístup 
k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou poučeni o nakládání s osobními údaji.  
Sociální služba bude zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu poskytování služby a po ukončení 
poskytované služby po dobu 10 let od posledního kontaktu. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní 
údaje skartovány. Sociální služba domu na půl cesty činí taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
Veškeré osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelné skříni v uzamykatelné místnosti. Do počítače mají 
přístup pouze pracovníci oprávněni k přístupu k osobním údajům.  
Poskytnutí tohoto Souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné ze strany 
uživatele kdykoliv písemně odvolat. V případě, že uživatel odmítne Souhlas udělit či jej v průběhu 
poskytování služby odvolá, není služba oprávněna nadále osobní údaje zpracovávat. Bez podepsaného 
Souhlasu nemůže být služba poskytována.  
 
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedeným poučením a souhlasím se zpracováním osobních 
údajů, které jsem poskytl/a, nebo poskytnu pracovníkům sociální služby v Domě na půl cesty v Krnově. 
 
 
V Krnově dne ....................... 
 
 

……………………...........………..........                                              
             (podpis uživatele)                                                                   


