Záznam o uzavření ústní Smlouvy o poskytování služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

ZASTOUPENA:

Poskytovatel služby:
NADĚJE, K Brance 11/19e, 15500, Praha 5, IČ 00570931
Kontakt:
Středisko NADĚJE Nábřeží Písek, nábřeží 1. máje 1401, 39701 Písek

Typ sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Ostrov
Služba je poskytována v platné otevírací době, v prostorách NZDM Ostrov anebo v terénu. Služba je
poskytována bezplatně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.

Klient byl poučen o zpracování osobních údajů a souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno,
datum narození, osobní anamnéza, popis nepříznivé sociální situace, individuální plán,
fotodokumentace, videodokumentace.
Klient byl během dojednávání ústní smlouvy seznámen s pravidly služby včetně svých práv a
povinností. Dále byl informován o možnosti podávání stížností na průběh služby prostřednictvím
schránky přání a stížností nebo písemně nadřízeným orgánům. Dále byl seznámen se sankcemi za
jejich porušení, včetně možnosti dočasného vyloučení ze služby.

Další ujednání:
Klient služby □ souhlasí □ nesouhlasí se zveřejňováním fotografií pořízených při aktivitách NZDM, na
kterých je zobrazen.

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů:
Poskytovatel sociálních služeb je na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 88, písm. f povinen vést
individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby, plánovat a hodnotit průběh poskytování
služby s ohledem na osobní cíle klienta. Vzhledem k těmto skutečnostem je NADĚJE oprávněna se
souhlasem klienta shromažďovat a zpracovávat jeho osobní a citlivé údaje, a to za účelem
poskytování služeb směřujících k řešení sociální situace uživatele a statistické evidence.
Evidence osobních údajů jsou zaznamenány v elektronické formě v PC, do kterého má klient právo
nahlížet a případně požádat o vysvětlení, opravu, doplnění nebo na základě písemné žádosti o blokaci
osobních údajů. Klient má také právo obrátit se s podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů.
Doba uchovávání osobního spisu je deset let a běží od 1. ledna následujícího roku po posledním
zápise v dokumentaci, resp. po posledním poskytnutí služby.
Zpracovávat osobní a citlivé údaje a přístup k nim mají oprávnění zaměstnanci sociální služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tito zaměstnanci jsou zároveň povinni zachovávat o
osobních údajích mlčenlivost a chránit je před zneužitím.

Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, pokud nebude dříve vypovězena jednou ze stran.

