
                                                                                  

 

 

 
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
„TERÉNNÍ PROGRAM“ 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 

1.         Poskytovatel služby (dále jen Poskytovatel) 
 

NADĚJE, IČ 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 

Pobočka :       Písek   

Středisko:       Roháčova 2572,  397 01  Písek      

Zastoupení:     

Kontakt:            

 
 
2.         Klient služby (dále jen Klient) 
 

Jméno a příjmení:     

Adresa:                     

Kontakt:                    

 

 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby, která zahrnuje spolupráci sociálního pracovníka 

nebo pracovníka v sociálních službách a klienta v rámci základního poradenství, provázení i přímé 
podpory :  
 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
    -       aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob,  
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,  
- poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto 

rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím 
metod přístupu minimalizace škod. 
 

2. Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách zajišťuje kontakty na návazné           
specializované služby (podle výše uvedených oblastí působnosti), případně koordinuje spolupráci při 
souběhu více služeb. 
 

3. Intenzita spolupráce je dána na základě potřeby vzhledem k domluvené zakázce s Klientem podle 
individuálního plánu. 
 

 
 

III. Doba trvání smlouvy 
 

 
1. Smlouva se sjednává na dobu od ……………. do ……………….. 

 
 



                                                                                  

 

 

 
IV. Místo a čas poskytování sociální služby 

 
1. Služba je poskytována ve všední dny, v době od 8:00 do 16:00 hod., v přirozeném prostředí Klienta,  

na dalších místech dle povahy sjednané spolupráce či dle potřeby i v sídle střediska Roháčova. 
 

 
V. Výše úhrady a jejího placení 

 
1. Terénní sociální služba je klientovi poskytována bezplatně. 

 
 
 

VI. Podmínky poskytování služby 
 
1. Práva Klienta: 

 Čerpat služby na základě vlastního rozhodnutí. 
 Čerpat služby bezplatně. 
 Stanovovat cíl služby, na přesném formuláři a způsobu naplňování tohoto cíle spolupracuje 

s Poskytovatelem. 
 Kdykoli v průběhu čerpání služby má právo vyjednávat o změně či doplnění stanoveného cíle. 
 Vznášet případné náměty, připomínky, nápady, postřehy týkající se jak služby, tak i činnosti celé 

organizace. 
 Nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena v rámci střediska (pobočky) vedena. 

 
2. Povinnosti Klienta: 

 Spolupracovat dle dohody se sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních  službách  na 
dosažení cíle sjednaného v individuálním plánu. 

 Při spolupráci se řídit Pravidly služby (viz. příloha č.2). 
 Poskytovat organizaci příslušné osobní údaje a dokumenty nezbytné pro práci na dosažení 

sjednaného cíle. 
 
3. Práva Poskytovatele: 

 Provádět změny v personálním obsazení střediska. 
 Shromažďovat potřebné osobní informace o Klientovi, které jsou nezbytné pro práci na dosažení 

sjednaného cíle 
 Vytvářet a vést dokumentaci o spolupráci s Klientem. 
 Odmítnout spolupráci v případech stanovených zákonem (viz Zk. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, § 91, odst.3). 
 
4. Povinnosti Poskytovatele: 

 Informuje Klienta o chodu a pravidlech poskytovaných služeb i o jejich případných změnách. 
Poskytuje informace o činnosti celé organizace. 

 Zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl o Klientovi a s osobními údaji 
Klienta zachází dle § 16 Zk. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (viz. příloha č.1) 

 Snaží se v maximální možné míře spolupracovat na dosažení sjednaného cíle. 
 
 

VII. Ukončení smlouvy: 
 

Smlouva může být ukončena: 
 

1. Uplynutím sjednané doby. 
2. Písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Okamžitým zrušením ze strany Klienta, a to i bez udání důvodů. O této skutečnosti je Klient povinen 

písemně nebo ústně informovat příslušného zástupce Poskytovatele. 
4. Okamžitým zrušením ze strany Poskytovatele - o této skutečnosti je Poskytovatel povinen písemně 

informovat Klienta. Poskytovatel může ukončit smlouvu v těchto případech: 
a) Klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení této smlouvy  
b) Poskytovatel ukončil svou činnost na adrese poskytování služby.  

 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jeden výtisk obdrží Klient, jeden obdrží 
Poskytovatel.  

2. Klient potvrzuje, že byl seznámen s Pravidly poskytování služby (viz. příloha č.2) a souhlasí 
s poskytnutím a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 
(viz. příloha č.1). Přílohy č.1 a č.2 jsou nedílnou součástí smlouvy. 

3. Veškerá ujednání této smlouvy je možné měnit pouze písemným dodatkem po dohodě obou stran. 
4. Obě strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a toto stvrzují vlastnoručním podpisem. 

 
 
 
Příloha č.1 – Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů (podle § 16, zák.č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů) 

 
Příloha č.2 - Pravidla poskytování služby 
 
 
 
V Písku dne:  ……………….. 
 
 
 
 
 
NADĚJE;    (poskytovatel) :                   ……………………………………………  
                                                                                                                           podpis 
 
 
 
p. ……………………………..  (klient):                                         ……………………………………………              
                                                                                                                            podpis 


