Smlouva o poskytování pečovatelské služby
č.
podle § 91 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Poskytovatel: Město Krásná Lípa,
407 46 Krásná Lípa, zastoupené místostarostkou Janou Drobečkovou
(dále jen „poskytovatel“)
Uživatel:

Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
(dále jen „uživatel“)

uzavírají v souladu s § 40 a § 91 zákona č. 108/2006 Sb. a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, tuto Smlouvu o poskytování
pečovatelské služby.
Poskytovatel poskytuje pečovatelskou službu občanům, kteří vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby.

I.
Po vzájemné dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem bude poskytovaná pečovatelská služba v
rozsahu § 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. takto:
sjednaná pečovatelská služba

poskytování

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při úkonech osobní hygieny
donáška oběda
běžný (malý) úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup (např. týdenní nákup)
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Rozsah pečovatelské služby dle potřeby pondělí – pátek 7.00 – 15.30,
po 15.30 hodin dle dohody,
svátky, soboty a neděle – dle dohody.

dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby
dle potřeby

II.
Pečovatelská služba je poskytována prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby v místě
trvalého bydliště uživatele ve sjednaném rozsahu a čase tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

III.
Uživatel je povinen hradit úkony pečovatelské služby dle aktuálního ceníku poskytovaných služeb
schváleného radou města Krásná Lípa v souladu s § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Uživatel se
nachází v …… zóně. Aktuální ceník tvoří přílohu této smlouvy.
Výše úhrady pečovatelské služby je účtována za jednotlivý úkon nebo za 1 hodinu. V případě, že
skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně
krátí.
Vyúčtování služeb je zpracováváno na základě měsíčního výkazu provedených úkonů u uživatele,
vydává se ve dvou stejnopisech, jeden obdrží uživatel, jeden poskytovatel.
Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za služby zpětně za uplynulý měsíc nejpozději
do 10. dne následujícího měsíce.
Účtovanou úhradu je uživatel povinen platit poskytovateli služby v uvedeném termínu v hotovosti a
to na základě písemného dokladu, který mu vystaví poskytovatel.
Úhrada je možná v předem domluveném termínu v sídle pečovatelské služby či v domácnosti
uživatele. Stvrzenka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden obdrží uživatel, jeden poskytovatel.

IV.
Práva a povinnosti uživatele PS:
práva:
 právo na ochranu osobních údajů – pracovníci jsou vázáni zákonem. 101/2000 Sb. Zákon o
ochraně osobních údajů
 právo na soukromí a na ochranu majetku
 právo na individuální přístup pracovníků
 právo na důstojné zacházení
 právo na nabízené pečovatelské služby
 právo na podávání stížností
 právo na svobodné rozhodnutí
 právo na sociální poradenství
 právo na kontakt se sociálním prostředím
 právo na vhodné sociální podmínky a na bezpečné prostředí, které nebude ohrožovat
uživatelovo zdraví
 právo podat stížnost v případě, že poskytovatel neplní své závazky
povinnosti:
 povinnost nahlásit změny kontaktů blízké osoby a změnu lékaře
 povinnost být přítomen při objednané službě
 povinnost včas zrušit objednanou službu v případě, že uživatel pro to má důvod (odjezd,…)
 povinnost zaplatit částku za poskytnuté služby a podepsat Výkaz úkonů
 povinnost hlásit změnu nabízených služeb (doplnit nebo ubrat dosavadní služby
poskytované jednotlivcům)

V.
Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se s
účinností od ………… na dobu neurčitou.

VI.
Smlouva může být vypovězena uživatelem bez udání důvodu. Výpověď je účinná jejím doručením
poskytovateli. Platnost Smlouvy končí třetím dnem po jejím doručení poskytovateli.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
- porušení Smlouvy uživatelem, zejména pokud je uživatel v prodlení se zaplacením úhrady za
poskytnutí pečovatelské služby po dobu delší, než 30 dní
- jestliže se uživatel chová k poskytovateli pečovatelské služby zvlášť hrubým a urážlivým
způsobem nebo jednáním ponižujícím jeho důstojnost
- pokud bude z organizačních důvodů ukončena činnost pečovatelské služby
- z důvodu zhoršení zdravotního stavu uživatele vyžadující celodenní péči
- z důvodu zbavení svéprávnosti uživatele
- z důvodu odchodu uživatele do jiného zařízení (předložení potvrzení o umístění)
- z důvodu nedodržování vnitřních pravidel pro poskytování sociálních služeb
Výpověď je účinná jejím doručením uživateli. Platnost Smlouvy končí třetím dnem po jejím
doručení uživateli.
Uživatel si je vědom skutečnosti, že je povinen uhradit pracovníkovi sociální péče, který
pečovatelskou službu vykonává, v plné výši škodu, kterou by mu způsobil poškozením oděvu či
pomůcek (včetně brýlí) při výkonu pečovatelské služby.

VII.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy, včetně rozšíření nebo zúžení rozsahu pečovatelské služby
lze provádět pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.
Uživatel dává tímto souhlas s nakládáním a zpracováním osobních údajů pro potřeby pečovatelské
služby.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřeli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Krásné Lípě dne:

….................................................
Poskytovatel

…......................................................
Uživatel

Sociální pracovník:……………………………………………………………………………………

