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Domovy sociálních služeb Litvínov 

příspěvková organizace 

Zátiší 177 

435 42 Litvínov-Janov 
  476 742 030  608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz 

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 
 

Smlouva o poskytování služby sociálně terapeutické dílny 

č. 2015/……/STD 
uzavřená podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle § 67 

 

I. 

Smluvní strany 

Klient: 

Jméno a příjmení: --- 

Datum narození: --- 

Adresa bydliště: --- 

Zastoupený zákonným zástupcem: --- 

Jméno zástupce: --- 

Datum narození: --- 

Adresa bydliště: --- 

Č. j. rozhodnutí: --- 

dále jen „klient“ 

 

Poskytovatel: 

Domovy sociálních služeb Litvínov, 

příspěvková organizace 

Zátiší 177 

435 42 Litvínov-Janov 

IČO: 498 725 41 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtů: 3404060257/0100, 78-7176500297/0100 

Zastoupený: ředitelem Ing. Vladimírem Vopelkou 

dále jen „poskytovatel“ 
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II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

Místo a čas poskytování služby 

Poskytovatel se zavazuje provozovat službu STD formou cvičné kavárny, v prostorách 

sociálně terapeutické dílny DSS Litvínov, detašované pracoviště DpS Křížatecká 16, 

Litvínov 435 42. 

Služba se poskytuje celoročně, v tomto časovém rozsahu: 

 Pondělí – Pátek  8:00 - 17:00 hodin. 

 Sobota – Neděle  13:00 - 17:00 hodin. 

 

Rozsah poskytování služby byl sjednán takto 

 

1. Způsob zajištění stravování: 

a) Varianta I. 

Poskytovatel bude klientovi na jeho přání zajišťovat stravování. Rozsah, výše 

úhrady, způsob úhrady a vyúčtování bude uvedeno v samostatné Smlouvě o 

vyúčtování využívání stravování co tam dát – Smlouva o využívání a 

vyúčtování stravování.? 

b) Varianta II. 

S ohledem na rozhodnutí klienta, poskytovatel, nebude klientovi zajišťovat 

stravu. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit tyto základní činnosti: 

 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při běžných úkonech osobní hygieny) 

b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začleňování 

c) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností (rozvoj a podpora schopností, zručnosti, zodpovědnosti) 

Klient nemusí využít všech úkonů. 

 

3. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání služby zajistit klíčového pracovníka, který 

bude spolupracovat na dosahování osobního cíle klienta a s ním společně bude 

plánovat kroky, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Bližší ujednání o rozsahu sjednaných úkonů klienta, četnosti docházení do sociálně 

terapeutické dílny a míře pomoci, jakou vyžaduje na základě svého zdravotního stavu 

a vlastního rozhodnutí, je předmětem individuálního plánu. Ten vytváří s klientem 

klíčový pracovník a další osoby, které mohou podpořit klienta při plnění svých cílů a 

efektivního využití služby. 

 

4. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání služby zajistit klientovi ochranné pomůcky, 

které jsou potřeba k vykonávání činností v kavárně. 

 

5. Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat pouze takové osobní údaje klienta, 

které v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 
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mají spojitost s poskytovanou sociální službou, v rozsahu, který umožňuje poskytovat 

bezpečné, odborné a kvalitní službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Osobní údaje klienta budou zlikvidovány neprodleně poté, kdy pominou důvody pro 

jejich zpracování, evidenci a archivaci. 

 

6. Poskytovatel se zavazuje, že bude při poskytování služby postupovat podle standardů 

kvality sociálních služeb a dle Vnitřních pravidel STD. 

 

Výše úhrady, způsob placení a způsob vyúčtování: 

 

Poskytovatel zajišťuje veškeré úkony péče zdarma. 

 

III. 

Práva a povinnosti klienta 

1. Klient se zavazuje dle svých možností spolupracovat s pracovníky sociálně 

terapeutické dílny na dosahování osobního cíle. 

Osobní cíl klienta v době uzavření smlouvy: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  Cíl bude dále upřesňován v průběhu individuálního plánování služby. 

 

2. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly sociálně terapeutické dílny 

(viz příloha) a zavazuje se tato pravidla dodržovat. 

3. Klient má právo sjednat si rozsah služby dle svého zdravotního stavu a dalších 

okolností. Konkrétní rozsah služby bude upřesněn v individuálním plánu každého 

klienta. 

4. Klient se zavazuje, že si pracovní oděv zajistí sám, a to v době před začátkem 

využívání služby (před dnem nástupu do služby). 

Součásti oděvu jsou uvedené v Informacích pro zájemce o službu a klient prohlašuje, 

že s nimi byl seznámen před uzavřením smlouvy. 

 

 

IV. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Důvody výpovědi: 

a) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodů. 

b) Poskytovatel může smlouvu vypovědět v případě, že: 

 končí předem sjednaná doba smlouvy 

 dochází k neodůvodněnému a neomluvenému neužívání služby po dobu delší 

než 1 měsíc 

 klient opakovaně neplní závazky plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytování 

sociální služby 

 došlo ke zhoršení klientova zdravotního stavu tak, že tento stav je neslučitelný 

s provozem služby 
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 klient i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti, které jsou 

uvedeny ve vnitřních pravidlech STD 

 klient se i po opětovném napomenutí chová způsobem, který vede k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího, nebo zneklidňujícího prostředí 

 klient opakovaně ohrožuje sebe nebo své okolí svým agresivním chováním 

 dojde k ukončení činnosti STD z provozních důvodů 

 

2. Výpovědní lhůta: 

a) na straně klienta – pokud je klient ve zkušební lhůtě, tak okamžitě, v ostatních 

případech dnem sepsání dohody o ukončení služby, nebo doručením výpovědi 

poskytovateli 

 

VIII. 

Doba platnosti smlouvy 

 

Smlouva se sjednává na dobu určitou v trvání 2 let, a to od :.……… do: 

…………a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi zúčastněnými 

stranami. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou (pokud má klient zákonného zástupce, tak ve třech) 

vyhotoveních s platností originálu. Po jednom obdrží: klient, zákonný zástupce a 

poskytovatel. 

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou Vnitřní pravidla STD (viz příloha). 

3. Všechny změny této smlouvy musí být upraveny písemně, formou očíslovaného 

dodatku a podepsány všemi smluvními stranami. Jako dodatek budou dále přiloženy 

ke smlouvě. 

4. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních 

stran z této smlouvy vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími obecně závaznými předpisy 

České republiky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 

také, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí a s obsahem souhlasí, což 

stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

7. Veškeré změny smlouvy budou upravovány a očíslovány. Jako dodatek budou dále 

přiloženy ke smlouvě. 

 

V Litvínově - Janově dne: ………… 

…..…………………………………….. …….……………………………. 

 podpis klienta podpis poskytovatele 

 

 

…..…………………………………….. 

 podpis zákonného zástupce 


