Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Kochova 1185, Chomutov 430 12
IČO 27270955
tel. 474 332 816
mobil 606 156 714

Č.

Smlouva o poskytování služeb osobní asistence
uzavřená mezi:
Centrem pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s
Kochova 1185
430 12 Chomutov
zastoupené: Hanou Kaplanovou, ředitelkou centra
dále jen „CP ZPS“
a
Jméno klienta:
Datum narození:
Rodné číslo:
Bydliště :
Kontakt:
dále jen „klient“
takto:
I.
Na základě ústního jednání byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena na základě § 39
zákona č. 108/2006 Sb., tato písemná smlouva o poskytování služeb osobní asistence.
II.
Po dohodě s klientem bude osobní asistenci vykonávat osobní asistentka:
……………………………………………………….. ,TEL:……………….……
……………………………………………………….. ,TEL:……………….……
……………………………………………………….. ,TEL:……………….……
CP ZPS si vyhrazuje právo, že službu osobní asistence bude u klienta vykonávat i jiná, než výše
jmenovaná osobní asistentka a CP ZPS o tomto není povinno klienta předem informovat.
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III.
Rozsah poskytování sociální služby
Osobní asistentka bude vykonávat pro klienta tyto dohodnuté úkony:
Požadavky na úkony neuvedené v této smlouvě dojedná klient předem s osobní asistentkou a
koordinátorkou osobní asistence a po vzájemné dohodě bude tato smlouva opatřena písemným
dodatkem.

IV.
Místo a čas poskytování sociální služby
Místem poskytování služby osobní asistence dle této smlouvy je:
……………………………………………………………………………………………………………………
Frekvence návštěv:
……………………………………………………………………………………………………………………
V.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
Služby osobní asistence budou klientovi účtovány dle přiloženého ceníku .
Ke stanovení úhrady za daný měsíc slouží Měsíční přehled činností u klienta, který obdrží klient vždy na
začátku měsíce od osobní asistentky .V případě ztráty tohoto přehledu je klient povinen uhradit CP ZPS
úhradu ve výši vypočítané dle frekvence návštěv stanovené v této smlouvě eventuelně v jejích
dodatcích.
Klient se zavazuje a je povinen vždy před odchodem osobní asistentky po provedené službě osobní
asistence potvrdit svým podpisem údaje zapsané v Měsíčním přehledu činností u klienta (čas, částka,
úkony).
Úhradu za poskytované služby osobní asistence v daném měsíci vypočítá osobní asistentka vždy
poslední den poskytované sociální služby v daném měsíci podle Měsíčního přehledu činností u klienta.
Klient se zavazuje a je povinen takto spočítanou částku uhradit v tento den v hotovosti na základě
příjmového dokladu, který klientovi vystaví osobní asistentka.
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Pokud si klient v určitý den nepřeje služby osobní asistence využívat, je povinen tuto skutečnost
nahlásit osobní asistentce nebo koordinátorce osobní asistence v době od 7.00 do 14.00 na telefon:
474332816 nebo mobil: 724538246 nejméně 2 pracovní dny předem. Tato povinnost se nevztahuje na
akutní případy hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Pokud tak klient neučiní, budou mu účtovány
služby dle rozsahu uvedeného v této smlouvě eventuelně v jejích dodatcích.
VI.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem……………...
Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do: …………………s následnou opcí na následující měsíc
v případě, že nedojde k jednostrannému ukončení této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran,
písemně, nejpozději do 15. kalendářního dne daného měsíce. V případě jednostranného ukončení
smlouvy dle tohoto odstavce, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti posledním kalendářním dnem
měsíce, ve kterém byla jednostranně ukončena.
Maximální doba trvání této smlouvy se, bez ohledu na možnost opce stanovené v předcházejícím
odstavci, stanovuje do 31.12..2010.
VII.
Provádění změn ve smlouvě
Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemně po předchozím souhlasu obou stran.
VIII.
Výpovědní důvody
Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu,s okamžitou platností nebo dohodou.
Poskytovatel může s okamžitou platností smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušen
smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu
delší než 1 měsíc
b) jestliže se klient chová k asistentce způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení
důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího
prostředí
Poskytovatel může k ukončení smlouvy bez udání důvodu použít i článek č.VI této smlouvy.
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IX.
Přerušení smlouvy
Smlouvu o osobní asistenci lze přerušit v následujících případech:
a) léčebný pobyt klienta v lázních
b) hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
c) z jiných důvodů po domluvě s koordinátorkou či ředitelkou CP ZPS.
X.
Další ujednání
Klient se zavazuje dodržovat své povinnosti stanovené v provozním řádu CP ZPS, který je přílohou této
smlouvy. Klient byl s tímto provozním řádem před podpisem smlouvy seznámen.
Veškeré další náklady vyplývající z osobní asistence hradí asistentce klient. Např. cestovné v rámci
doprovodu klienta a rovněž také cestovné, kdy klient pověří asistentku nákupem nebo vyřízením
osobních záležitostí ve vzdálenější části města. Za další náklady se považuje také vstupné na kulturní,
sportovní a jiné akce (návštěva zooparku, divadelní a filmové představení apod.).
XI.
Závěrečné ujednání
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smlouva byla uzavřena
na základě pravdivých údajů, vážně, srozumitelně a ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany zároveň prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
……………………………………………………………………………………………………………………..
V Chomutově dne:
………………………………………………..
Podpis klienta

……………………………………………
koordinátorka osobní asistence

Přílohy:
- ceník
- provozní řád
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