č. smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v chráněném bydlení
(skupinovém)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan/paní
jméno, příjmení, titul:
narozen (a) dne:
bydliště:
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
zastoupený opatrovníkem:
a
2) BONA, o.p.s.
IČO: 25732587
Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8
zastoupená ředitelem Mgr. Alešem Langem
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v chráněném bydlení dle § 51 cit. zák.
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
I.
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v chráněném bydlení:
a) ubytování,
b) pomoc při zajištění stravy,
c) úkony péče.
II.
Ubytování
(1) Poskytovatel zajišťuje ubytování v prostorách, které má k dispozici na základě smluvního vztahu s Nadací Bona. Poskytovatel
předkládá Uživateli podnájemní smlouvu, kterou následně podepisuje Uživatel s Nadací Bona.
(2) Uživateli se poskytuje ubytování v chráněném bydlení skupinovém na adrese………………... Jedná se o ………………
(jednolůžkový/dvou/tří pokoj č ….) Uživatel je dále oprávněn využívat společné prostory CHB (kuchyň, společenská místnost, sociální
zázemí atp.).
(3) Zařizovací předměty v pokoji:
a) postel,
b) šatní skříň,
c) čalouněné křeslo,
d) peřiňák,
e) peřina, polštář, ložní prádlo,
f) uzamykatelná skříňka,
g) sociální zařízení.
(4) Zařizovací předměty ve společných prostorách:
a) kuchyňská linka,
b) pračka, sušička, myčka, mikrovlnná trouba, topinkovač, mixer, žehlička, plazmový televizor, domácí kino, rádio,
c) sociální zařízení,
d) předměty běžné denní potřeby (talíře, hrnky, skleničky, příbory, kuchyňské vybavení, …)
(5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu a elektrický proud.
(6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit
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nerušený výkon práv Uživatele s užíváním těchto prostor.
(7) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí bez souhlasu Poskytovatele
provádět žádné změny.
III.
Stravování
(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o pomoc při zajištění a přípravě stravy.
(2) Podrobnosti jsou stanoveny vnitřními pravidly pro chráněné bydlení skupinové.
IV.
Péče
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli tyto základní činnosti v návaznosti na individuální plán Uživatele:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.
(2) Úkony péče jsou poskytovány v souladu s Vnitřními pravidly pro uživatele sociální služby Chráněné bydlení skupinové.
V.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v č. I. Smlouvy se poskytuje v chráněném bydlení skupinovém provozovaném Poskytovatelem v Praze na adrese:
……………………………..
(2) Ubytování je poskytováno 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy.
VI.
Výše úhrady, způsob jejího placení a vyúčtování
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování a stravy v částkách:
a/ ubytování:
Tuto částku tvoří nájemné v celkové výši ………………..,- Kč (tato částka bude poskytovatelem poukazována na
účet Nadace BONA).
b/ stravné:
……,- Kč denně (…..,- Kč snídaně, …..,- Kč oběd, ….,- Kč večeře), tj. celkem od ……,- Kč do ……,- Kč dle délky
kalendářního měsíce. Nevyčerpané stravné je Uživateli vypláceno.
.
(2) Dále je uživatel povinen měsíčně zaplatit zálohu na úhradu úkonů péče ve výši 2.000,- Kč. Uživateli bude následně účtována péče
ve výši 100,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že má uživatel přiznaný
příspěvek na péči ve 2., 3. nebo 4. stupni, platí zálohu ve výši přiznaného příspěvku na péči.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrad podle odstavců (1) a (2) za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10.
pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.
(4) Úhrady se platí zálohově, a to:
- úhrady za poskytnutí ubytování a stravy do 1. dne v kalendářním měsíci, ve kterém jsou služby poskytovány
- úhrady za úkony péče do 30. dne v kalendářním měsíci, ve kterém jsou služby poskytovány
(5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady podle tohoto článku následovně:
a/ úhrada za poskytnutí ubytování a stravy je poukazována na účet chráněného bydlení skupinového u ČS, a.s.,
č.ú.: ........................... variabilním symbolem je číslo této Smlouvy, tj. ….
b/ úhrada za úkony péče (příspěvek na péči) je poukazován na běžný účet Poskytovatele vedený u Komerční banky,
č.ú.: 27-4601530267/0100, variabilním symbolem je číslo této Smlouvy, tj. …..
6) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné
vyúčtování Uživateli předat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.
Poskytovatel je povinen přeplatek uhradit v hotovosti nebo převodem na účet Uživatele (opatrovníka) nejpozději ve lhůtě, v jaké je
povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku.
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VII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb
Uživatel je seznámen s vnitřními pravidly chráněného bydlení, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Tato pravidla
mu byla předána v písemné podobě, Uživatel s nimi souhlasí, přečetl si je a plně jim porozuměl. Uživatel je povinen tato pravidla
dodržovat.
VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatele činí 1 měsíc a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena.

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, jestliže Uživatel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z vnitřních pravidel
chráněného bydlení skupinového.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
IX.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Doba platnosti smlouvy je sjednána oběma smluvními stranami od ………. do ………….
(3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
X.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel, jedno Uživatel a jedno
Nadace BONA. V případě, že je ustanoven opatrovník, vyhotovuje se smlouva ve čtyřech exemplářích.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
(4) Součástí této smlouvy jsou Vnitřní pravidla pro uživatele sociální služby Chráněné bydlení skupinové (Příloha č. 1) a Záznam
vstupního pohovoru = Dohoda o zakázce (Příloha č. 2). V případě, že uživatel čerpá specifickou podporu (z oblasti adiktologické), je
uzavírána tzv. Dohoda o spolupráci IDDT (příloha č. 3)
(5) Uživatel prohlašuje, že smlouvu přečetl, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzuje svým
vlastnoručním podpisem. Má-li Uživatel soudem stanoveného zákonného zástupce, tento stvrzuje vlastnoručním podpisem, že Uživatel
smlouvu přečetl, jejímu obsahu rozumí, pochopil ho a úplně a bezvýhradně s ním souhlasí.

V Praze, dne

_________________________________
(podpis Uživatele)

_______________________________
(podpis Poskytovatele)

_________________________________
(podpis Opatrovníka)
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