
Vzor smlouvy o poskytnutí služby 

Smlouva o poskytnutí služby Sociální rehabilitace  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 

1) LUXOR Poděbrady Komunitní centrum, Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel" 

zastoupený: Mgr. Jaromírem Novákem, ředitel organizace  

2) Pan (paní) ……..…………..(jméno a příjmení),  nar. ………………., bydliště ………………................. 
v textu této smlouvy dále jen „Osoba/klient"  
 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí 
sociální služby podle § 91 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva"): 

I. Druh sociální služby 

Sociální rehabilitace podle §70 cit. zák. 108/2006 Sb.. 

Služba vznikla v rámci udržitelnosti projektu „Pilotní přeměna klasické rezidenční služby 
(Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby“. 

Služba je Osobě/klientovi poskytována ambulantně. 

II.  Rozsah poskytovaní sociální služby 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě/klientovi některou z těchto základních činností: 

1) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování: 

 nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 

 nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, 
chod kuchyně, nakupování, 

 nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 

 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 

 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, 
 
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
aktivity a doprovázení zpět, 

 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 

 nácvik chování v různých společenských situacích, 



 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 
informacemi, 

 
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
 
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, 

 informační servis a zprostředkovávání služeb. 

Konkrétně se jedná o tyto činnosti:* 

a) trénink fatických funkcí (schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči), 
b) trénink kognitivních funkcí (poznávací funkce- vnímání, myšlení, paměť), 
c) nácvik hrubé, jemné motoriky a nácviku úchopů, 
d) nácvik pADL - aktivity běžného denního života např. oblékání, hygiena, stravování, 
e) nácvik iADL - instrumentální aktivity denního života, např. nakupování, vaření, 

používání výtahu, telefonování atd., 
f) nácvik samostatného pohybu a orientace, 
g) nácvik běžných i alternativních způsobů komunikace, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 
i) doporučování a nacvičováním používání kompenzačních pomůcek… 

*Ve smlouvě se jedná o sjednaný rozsah poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl 
závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby/klienta. 

III.  Osobní cíl  

Osobní cíl osoby/klienta: „…………“ 

 

IV. Místo a čas poskytování služby 

Služba je poskytována v denní místnosti popř. kanceláři Komunitního centra (dále jen KC) 
v suterénu budovy LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, Tyršova 678/21, 
Poděbrady III. Prostory KC mají bezbariérový přístup. 

Služba je poskytována v provozní době KC. V případě potřeby klienta můžeme službu po 
oboustranné dohodě poskytnout i mimo provozní dobu.  

Konzultace jsou řešeny individuálně na základě domluvy mezi Osobou/klientem, sociálním 
pracovníkem a odborným pracovníkem-ergoterapeutem.  

Doba trvání konzultace je cca 60 min. 



V. Výše úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady 
stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení, včetně způsobu 

vyúčtování 

Osobě/klientovi je služba poskytována zdarma.  

VI. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených 
poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 

(1) Osoba/klient prohlašuje, že byl/a seznámen/a s vnitřními Pravidly poskytování služby 
„Sociální rehabilitace“. Osoba/klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v 
písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozumí. Osoba/klient je povinen 
tato pravidla dodržovat. 

(2) Poskytovatel se zavazuje, že Osobě/klientovi bude zajišťovat službu podle této 
Smlouvy způsobem odpovídajícím příslušné platné legislativy a vnitřním předpisům 
a směrnicím Poskytovatele. 

VII.  Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Osoba/klient a poskytovatel mohou ukončení službu po vzájemné dohodě pro 
naplnění cíle služby. Výpovědní lhůta je 1 den. 
 
(2) Osoba/klient může smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu a to formou ústní, 
telefonickou nebo písemnou. Výpovědní lhůta je 1 den. 
 
(3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:  

a) jestliže Osobě/klientovi nevyhovovala poskytovaná služba a pracovník vyčerpal všechny 
nabídky služby, 

b) Osoba/klient 3x hrubým chováním k pracovníkům či ostatním klientům Komunitního 
centra poruší pravidla Komunitního centra. Hrubým chováním se myslí, pokud Osoba/klient 
někoho slovně či fyzicky napadne. Nebo se Osoba/klient dostaví ke konzultaci pod vlivem 
návykové látky (alkoholu či jiné psychotropní látky). 
 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) tohoto článku nabývá platnosti ihned po předání písemné výpovědi Osobě/klientovi. 

 

VIII.   Doba platnosti smlouvy 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.  



(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 
smluvními stranami do dne ………. Osoba/klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na 
jiného.  

 

X.   Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.  

(2) Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

Příloha: 

Pravidla poskytování služby „Sociální rehabilitace“ 

 

V Poděbradech dne……………..  

 

   ……………………………..                                 ………………………………  
(podpis Osoby/klienta)       (podpis poskytovatele) 

 

 

 

 

 


