Smlouva číslo:

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY
(1) Paní ………………………………………………. nar. …………………………………, bydliště:
……………………………………………………………………………………, dále jen klientka a
(2) NADĚJE se sídlem v Praze 5, K Brance 11/19e, IČ: 0057093,
č. ú. 8002-0316012163/0300, zastoupená: ……………………………….., dále jen
poskytovatel, UZAVŘELI TUTO SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

ČLÁNEK II. DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(1) Azylové domy podle § 57 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

ČLÁNEK III. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat a zajistit klientce: a) ubytování, b) společnou kuchyň pro
přípravu teplé stravy, c) sociální poradenství a další služby.
(2) Obsah služeb uvedených v odst. (1) je popsán v domácím řádu.
(3) Poskytovatel bude klientce poskytovat sociální službu takovým způsobem, aby pomáhala klientce
naplňovat jeho osobní cíle.
(4) Osobní cíle klientky:………………………………………………………………………………….
(5) Osobní cíle klientky se aktualizují při plánování služby a zaznamenávají v individuálních plánech.
(6) Poskytovatel a klientka se dohodli, že první individuální plán bude sjednán a sestaven nejdéle do
14 dnů od podepsání smlouvy.

ČLÁNEK IV. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
(1) Služby dle Článku III. odst. (1) se poskytují v Domě Naděje Praha-Vršovice, Rybalkova 31/351.
(2) Služby uvedené Článku III. odst. (1): dle písm. a) ubytování se poskytuje 24 hodin denně; dle písm.
b) a c) společná kuchyně, sociální poradenství a další služby jsou k dispozici v době stanové
domácím řádem.

ČLÁNEK V. VÝŠE ÚHRADY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ
(1) Klientka je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce: 120 Kč za den.
(2) Klientka platí úhradu za ubytování buď v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.
(3) V případě hotovostní platby platí klientka úhradu za aktuální měsíc v den svého finančního příjmu
v kanceláři azylového domu.
(4) V případě bezhotovostní platby provádí klientka úhradu za aktuální měsíc na účet poskytovatele
tak, aby byla připsána poslední den aktuálního měsíce.
(5) Číslo účtu, ze kterého bude platba prováděna:………………………………………………………
(6) variabilní symbol:……………………………………………………………………………………..
(7) Pokud klientka nezaplatila první úhradu za ubytování v den podpisu smlouvy, bude zaplacena
nebo připsána na účet poskytovatele nejpozději do: …………………………………………….
(8) V případě, že úřad využije možnost přímé úhrady služeb spojených s bydlením, provádí úřad
úhradu bezhotovostní platbou na účet poskytovatele, variabilní symbol………………………
(9) Přeplatky na úhradách za ubytování je poskytovatel povinen vyúčtovat a přeplatek vyplatit klientovi
v hotovosti.
(10) V případě, že klientka prováděla úhradu bezhotovostní platbou dle odst. (4), přeplatek vrací
poskytovatel na účet uvedený v odst. (5).
(11) V případě že úřad využije možnost přímé úhrady bezhotovostní platbou, vrací se přeplatek dle
pokynu úřadu.

ČLÁNEK VI. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
(1) Klientka prohlašuje, že byla seznámena s domácím řádem včetně jeho příloh.
(2) Klientka prohlašuje, že si domácí řád přečetla a že mu plně porozuměla.
(3) Klienta je povinna dodržovat pravidla obsažená v domácím řádu.

ČLÁNEK VII. VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY
(1) Doba poskytování služby končí sjednaným dnem nebo může být ukončena dohodou obou stran v
případě, že některá strana neodstoupí od smlouvy dříve.
(2) Klientka může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoliv bez výpovědní lhůty.
(3) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty v případě, že klientka bez oznámení
přestane využívat poskytované služby po dobu delší než 48 hodin.
(4) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty v případě, že klientka byla
hospitalizována po dobu delší než 3 dny.
(5) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy klientka hrubě poruší nebo opakovaně
porušuje pravidla obsažená v domácím řádu.
(6) Při hrubém porušení pravidel může poskytovatel odstoupit od smlouvy okamžitě bez výpovědní
lhůty.
(7) Při porušení pravidel může poskytovatel od smlouvy odstoupit v případě, že došlo k opakovanému
porušení pravidel a klientka byla na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněna;
výpovědní lhůta jsou 3 dny ode dne, kdy poskytovatel oznámil klientce, že odstupuje od smlouvy
pro porušení pravidel.

ČLÁNEK VIII. DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
(1) Služba se poskytuje ode dne ………………. …a sjednává se na dobu do dne ………………………

ČLÁNEK IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
(3) Smlouva může být měněna pouze písemným číslovaným dodatkem.
V Praze
(podpis klientky)

(podpis poskytovatele)

