Smlouva o poskytování sociální služby č. /
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Pan/í
narozen/a dne
trvalé bydliště
(dále jen „uživatel“)
Zastoupený
Panem/paní
narozen/a dne
bydliště
na základě rozhodnutí soudu , č. j. , vydaného dne:
(dále jen „opatrovník“)
a
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00
zřizovatel: Hlavní město Praha
IČ:70873046
zastoupený paní Bc. Lenkou Kohoutovou, ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním
postižením Sulická
(dále jen „poskytovatel“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen
“zákon o sociálních službách“) tuto

smlouvu o poskytování sociální služby
Chráněné bydlení Lahovice v souladu s ustanovením § 91 a násl.
v součinnosti s ustanovením § 51 výše uvedeného zákona
v platném znění
(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět a účel smlouvy
(1)
Předmětem smlouvy je poskytování pobytové sociální služby v souladu s ustanovením
§ 51 zákona o sociálních službách, v platném znění spočívající v chráněném bydlení (dále jen
„CHB“) ze strany poskytovatele a využívání této sociální služby ze strany uživatele, a dále
závazek uživatele hradit za poskytování sociální služby sjednanou úplatu.
(2)
Smlouva upravuje veškerá důležitá hlediska poskytování sociální služby a je uzavřena
v souladu s potřebami uživatele a v souladu s možnostmi poskytovatele.
(3)
Účelem této smlouvy je stanovení základních podmínek, za kterých bude uživateli
poskytována níže popsaná sociální služba CHB. Pobytová sociální služba CHB je poskytována
na základě žádosti uživatele v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“) a vyhláškou Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, v platném znění.
Článek II.
Místo a čas poskytování služby
(1)
Pobytová sociální služba CHB je poskytována v zařízení Domov pro osoby se
zdravotním postižením Sulická (dále jen „Domov Sulická“), provozovanou Poskytovatelem
na adrese: Na Staré 148, 159 00 Praha 5.
(2)
Pobytová sociální služba CHB se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok, po
dobu platnosti této smlouvy.
Článek III.
Cíl sociální služby
(1)
Zásadou poskytování sociální služby CHB je podpora individuálních schopností
uživatele. Osobní cíle slouží k rozvoji a osamostatnění uživatele, jsou stanoveny individuálně a
jsou poskytovatelem pravidelně hodnoceny společně s uživatelem.
(2)
Uživateli služby CHB bude přidělen klíčový pracovník, se kterým bude soustavně
pracovat na plnění osobních cílů, které si uživatel služby za podpory svého klíčového pracovníka
stanovil. Tyto cíle jsou zaneseny do individuálního plánu, který je pro uživatele služby CHB
závazný.
(3)
Jednou ze základních zásad poskytování služby CHB podle této smlouvy je podpora
individuálních schopností jejího uživatele. Podpora k naplňování jednotlivých cílů bude
vyhodnocována v rámci individuálního plánu. Poskytovatel se zavazuje, že individuální plán s
uživatelem zpracuje nejpozději do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
tedy po uplynutí adaptačního období uživatele. Tento individuální plán bude odpovídat
možnostem a schopnostem uživatele služby. Poskytovatel se zavazuje, že sestavený
Individuální plán se bude pravidelně vyhodnocovat na základě aktuálních odůvodněných
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potřeb (zejména daných zdravotním stavem uživatele) a přání uživatele, a to v pravidelných
intervalech, minimálně však 1 x za 6 měsíců.
(4)
V době uzavření této smlouvy byl ujednán následující Počáteční osobní cíl uživatele,
který je přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
(5)
Opatrovník prohlašuje, že poskytl poskytovateli pravdivé, úplné a nezkreslené informace,
které jsou mu o uživateli známy (zejména údaje o samostatnosti a potřebách asistence
uživatele, o problematických aspektech péče o uživatele a zdravotním stavu uživatele).
Opatrovník bere na vědomí, že hrubý nesoulad mezi poskytnutými informacemi o uživateli a
skutečným stavem je důvodem pro odstoupení poskytovatele od této smlouvy. Opatrovník se
nadále zavazuje poskytovat poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování sociální služby
uživateli a poskytovat mu potřebné aktuální informace, které mohou mít na poskytování sociální
služby vliv.
Článek IV.
Rozsah poskytování sociální služby
(1)
Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy poskytovat uživateli tyto
základní činnosti podle § 51, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, dle pracovní doby dílen,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, dle plánu aktivit,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, dle pracovní doby sociálních pracovníků.

(2)
Uživatel a jeho opatrovník berou na vědomí, že uživatel je vyloučen z poskytnutí pobytové
sociální služby CHB v případech stanovených v ustanovení § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., a to,
jestliže:
a)
b)
c)

zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci, nebo
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.
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Článek V.
Ubytování
(1) Poskytovatel uživateli poskytuje ubytování v samostatném jednolůžkovém pokoji v obytném
domě na adrese: Na Staré 148, 159 00 Praha 5.
(2)
Pokoj je standardně vybaven obvyklým zařízením minimálně v rozsahu:
postel/polohovací postel s matrací, šatní skříň, stolek a židle, nedohodne-li si uživatel
s poskytovatelem odlišný rozsah zařízení.
(3)
Pokoj si může uživatel po předchozí dohodě s poskytovatelem dovybavit vlastním
zařízením, vlastními obrázky či fotografiemi. Rovněž také lze pokoj vybavit vlastním rozhlasovým
nebo televizním přijímačem.
(4)
Soupis vybavení pokoje ve vlastnictví poskytovatele a soupis vybavení pokoje ve
vlastnictví uživatele je obsahem Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy. Při změně vybavení pokoje sepíší smluvní strany nový Předávací protokol. Při změně
pokoje, sepíší smluvní strany dodatek ke smlouvě.
(5)
Mimo svůj pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli
v také:
a)
kuchyňský kout s jídelnou,
b)
sociální zařízení,
c)
obývací pokoj,
d)
zahradu,
e)
bazén, tělocvičnu a místnost pro terapie.
(6)
Sjednaná úhrada za ubytování zahrnuje služby spojené s užíváním domu, do čehož je
zahrnuta dodávka tepla, teplé a studené vody, elektrické energie, odvoz odpadu, úklid, praní.
(7)

Výše ceny za ubytování a způsob její úhrady je upravena v článku VIII. této smlouvy.

Podrobná pravidla ubytování v CHB, vybavení pokojů či pravidla užívání prostor CHB jsou
obsahem Domácího řádu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Domácí řád je vnitřním
předpisem poskytovatele a je vydáván v souladu s ustanovením § 88 písm. d) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, jako soubor vnitřních pravidel zajištění poskytované
pobytové sociální služby. Poskytovatel je oprávněn Domácí řád aktualizovat a měnit, přičemž
přílohou této smlouvy je vždy ve své aktuálně platně vydané podobě ke dni uzavření této smlouvy.
Aktualizaci Domácího řádu uveřejní poskytovatel způsobem obvyklým u poskytovatele a od
okamžiku takového zveřejnění se aktualizace Domácího řádů stává přílohou této smlouvy.
Uživatel je povinen dodržovat Domácí řád.
(8)
Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a společné prostory k užívání ve
stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání, a zajistit nerušený výkon práv uživatele
spojených s užíváním těchto prostor.
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(9)
Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, plně
v souladu s Domácím řádem. V prostorách CHB nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele
provádět žádné změny, nesmí zasahovat do technologií a instalací, uživatel má povinnost
vyhnout se chování, které by mohlo vést k omezení nerušeného výkonu práv jiných uživatelů
nebo ke škodám na majetku poskytovatele nebo třetích osob.
(10) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání
s uživatelem přestěhovat uživatele z provozních důvodů (zejména případy malování, stavební
úpravy, opravy apod.) na jiný pokoj v rámci DOZP. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo
přestěhovat uživatele z důvodu změny jeho zdravotního stavu nebo s ohledem na oprávněné
zájmy jiných uživatelů.
(11) Úhrada za ubytování nezahrnuje náklady na opravy majetku poskytovatele, pokud
poškození uživatelem přesahuje běžné opotřebení. Takové náklady je uživatel povinen
poskytovateli nahradit z vlastních prostředků. V případě, že uživatel poškodí dům, jeho část nebo
předměty v domě, zavazuje se o tomto poškození bez zbytečného odkladu informovat
poskytovatele nebo jeho personál. Uživatel se dále zavazuje škodu jím způsobenou uhradit.
(12) Uživatel odpovídá za zajištění svých osobních věcí a cenností. Na žádost lze využít
úschovu u poskytovatele v trezoru a zamezit tak ztrátě či odcizení věcí.
(13) V CHB není uživateli povoleno chovat zvířata, s výjimkou případů udělení výslovného
písemného souhlasu ze strany poskytovatele.
(14) Uživatel je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným zaměstnancům poskytovatele, a
to i v době své nepřítomnosti, a dále třetím osobám, jejichž přítomnost je nutná z důvodu zajištění
ochrany zdraví, hygieny nebo bezpečnosti uživatele – avšak vždy pouze za přítomnosti
pověřených zaměstnanců uživatele.

Článek VI.
Stravování
(1)
Uživatel má možnost odběru celodenního stravování podle jeho zdravotního stavu,
formou tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (odpolední svačina).
Poskytovatel zajistí celodenní stravu odpovídající věku uživatele, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování.
(2)
Stravování probíhá na základě a podle pravidel Domácího řádu a podle předem
zveřejněného jídelníčku. Jídelníček vyhotovuje poskytovatel a vyhrazuje si právo na jeho změnu
i bez předchozího upozornění.
(3)
Poskytovatel zabezpečuje stravu normální, diabetickou a dietní (zejména bezlepkovou,
šetřící, redukční, výživnou, enterální a mechanicky upravovanou stravu) s tím, že druh stravy je
uživatel povinen sdělit a doložit příslušným níže uvedeným doporučením poskytovateli při
uzavření této smlouvy. Změna druhu stravy je na základě požadavku uživatele přípustná i
v průběhu této smlouvy s tím, že tato žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.
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(4)
Strava diabetická je podávána na základě doporučení lékaře a z jeho rozhodnutí může
být v průběhu poskytování služby změněna.
(5)
Rozhodnutí lékaře o podávání diabetické stravy, rozhodnutí o změně jejího podávání či
jakékoli jiné informace o změnách poskytovaného druhu stravy jsou součástí osobní
dokumentace uživatele.

Článek VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1)
Uživatel se zavazuje v souladu s § 73, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, zaplatit úhradu za ubytování:
167,- Kč/den.
(2)
Uživatel se zavazuje v souladu s § 73, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, zaplatit úhradu za stravování:
170,- Kč/den

Režie
Cena potravin

(energie, mzdové náklady,
amortizace, úklid a údržba,
obalový materiál, apod.)

Snídaně

17,--

12,--

29,--

Oběd

36,--

39,--

75,--

Svačina

10,--

6,--

16,--

Večeře

24,--

26,--

50,--

Stravovací jednotka

87,-- Kč/den

Úhrada za
stravu na 1 den

170,-- Kč/den
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(3)
Za úkony péče je uživatel povinen uhradit poskytovateli částku ve výši přiznaného
příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
(4)
Úhradu za ubytování, stravu a úkony péče se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli
nejpozději do dvacátého kalendářního dne následujícího měsíce převodem na bankovní účet
poskytovatele č. 2001270036/6000, vedený u PPF banka a.s., jako variabilní symbol použije
prvních šest čísel rodného čísla uživatele.
(5)
Poskytovatel je povinen předložit uživateli služby CHB vyúčtování úhrady za každý
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 7. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce.
(6)
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel může opakovaně jednostranně zvýšit cenu za
ubytování a stravování. Jednostranně zvýšit měsíční úhradu za ubytování a stravu může
poskytovatel maximálně o 15 % stávající ceny, a to vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1.
říjnu příslušného kalendářního roku, zejména v závislosti na navýšení provozních nákladů
spojených s ubytováním, stravováním a zaměstnaneckými náklady. Takto navýšená cena musí
být vždy v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, v platném znění. Takovou změnu je poskytovatel povinen uživateli
předem oznámit a uživatel má právo ji nepřijmout a od smlouvy odstoupit.

Článek VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
(1)
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele, platnými a
účinnými ke dni podpisu této smlouvy, a to zejména:
a)
Domácím řádem CHB, příloha č. 3
b)
Směrnicí Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby
(2)
Uživatel dále prohlašuje, že vnitřní předpisy poskytovatele dle odst. 1) tohoto článku mu
byly předloženy k nahlédnutí, že si tato pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl. Uživatel se
podpisem této smlouvy zavazuje vnitřní předpisy poskytovatele dodržovat.
(3)
Poskytovatel se zavazuje, že při změně vnitřních předpisů či při vydání nového předpisu
bude o této skutečnosti uživatele bez zbytečného odkladu informovat.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů
(1)
Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje uživatele budou poskytovatelem zpracovány v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy, a dále
v souladu se zásadami o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na [•].
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(2)
Uživatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR
informován o zpracování jeho osobních údajů.

Článek X.
Další práva a povinnosti poskytovatele, uživatele a opatrovníka
(1)
Poskytovatel se dále zavazuje umožnit uživateli v co největší míře začlenění do
společnosti.
(2)
Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat opatrovníka nebo osobu
určenou uživatelem o případném zhoršení zdravotního stavu uživatele.
(3)
Uživatel se zavazuje spolupracovat se zaměstnanci poskytovatele a dalšími oprávněnými
subjekty zajišťujícími realizaci sociální služby CHB, chovat se ohleduplně a s respektem
k ostatním uživatelům i k zaměstnancům poskytovatele.
(4)
Uživatel je oprávněn obracet se na kteréhokoliv pracovníka poskytovatele s náměty,
připomínkami, stížnostmi na obsah a kvalitu poskytované služby a být vyrozuměn o způsobu
řešení podnětu či stížnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo uživatele podávat stížnosti i
dalším orgánům a institucím.

(1)

Článek XI.
Výpověď smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může skončit následujícími způsoby, a to:
a) skončením doby trvání smlouvy, po kterou byla sjednána,
b) výpovědí smlouvy.

(2)
Oznámení o skončení této smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být doručeno druhé
straně, to neplatí, jedná-li se o skončení z důvodu skončení trvání smlouvy. Výpovědní doba běží
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.
Výpovědní doba činí jeden měsíc, nestanoví-li smlouva jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.
(3)
Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení účinnosti této smlouvy.
Dohoda o ukončení smlouvy musí mít vždy písemnou formu a v takovém případě smlouva zaniká
ke dni uvedenému v dohodě.
(4)
Uživatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět kdykoli i bez udání důvodu. Výpovědní
doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla poskytovateli výpověď doručena.
(5)

Poskytovatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů:
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a)

b)
c)

d)
f)
g)

Uživatel hrubě a opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:
• nezaplacení úhrady za péči či její části poskytovateli do konce kalendářního
měsíce, za který úhrada poskytovateli náleží,
• nezaplacení stanovené úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od
okamžiku, kdy byl uživatel poskytovatelem k platbě prokazatelně vyzván,
• uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z vnitřních předpisů poskytovatele, zejména Domácího řádu CHB,
• uživatel zatají poskytovateli změnu výše svého příspěvku na péči,
• uživatel zvlášť hrubým způsobem narušuje soužití s ostatními uživateli. Za
zvlášť hrubý způsob narušování soužití je považováno zejména napadení
jiného uživatele nebo zaměstnance poskytovatele, krádež, vyhrožování
fyzickým napadením, které může vzbudit důvodné obavy u jiného uživatele
nebo zaměstnance poskytovatele a další protiprávní jednání uživatele, která by
mohla obsahově naplňovat skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu;
• uživatel svévolně poškozuje majetek poskytovatele či jeho dobré jméno.
při zrušení sociální služby tohoto typu,
uživatel neuzavře dodatek této smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za
základní sociální služby a služby uvedené v článku VII., popř. jiný dodatek v
souvislosti se změnou podmínek poskytování sociální služby,
z důvodu takové prokazatelné změny zdravotního stavu (dle posudku lékaře), že
poskytovatel nadále nedokáže zajistit uživateli nutnou a potřebnou péči,
z důvodů, pro které se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje podle § 36
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
zjistí-li, že informace poskytnuté opatrovníkem o uživateli jsou v hrubém rozporu
se skutečností (zejména co se týče sebeobsluhy a potřeby asistence a chování a
zdravotního stavu uživatele).

(6) Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena, a to i fikcí doručení. Má-li
uživatel opatrovníka, doručuje se výpověď opatrovníkovi, přičemž uživateli poskytovatel tuto
skutečnost vhodným způsobem sdělí.
(7) Touto smlouvou se sjednává za účelem adaptačního pobytu zkušební doba v délce 3
měsíců, která počíná běžet prvním dnem poskytování služby. Poskytovatel i uživatel mohou
tuto smlouvu vypovědět v průběhu sjednané zkušební doby, a to z jakýchkoliv důvodů nebo
i bez uvedení důvodu. Při zrušení smlouvy v průběhu zkušební doby platí pro obě smluvní
strany výpovědní lhůta 7 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni
doručení písemné výpovědi druhé straně.
(8) Po uplynutí výpovědní lhůty musí uživatel uvést pokoj, jenž mu byl poskytovatelem určen k
obývání, do stavu, v jakém mu byl poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za veškeré
škody, které za dobu, kdy pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození či
opotřebování způsobeného běžným užíváním.
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(9) Uživatel je oprávněn nejpozději poslední den výpovědní lhůty opustit CHB a odnést si své
osobní věci.

Článek XII.
Doba platnosti smlouvy
(1)
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dne 04. 02. 2019.
(2)
Smlouva se sjednává oběma smluvními stranami na dobu jednoho roku, a to od 04. 02.
2019 do 03. 02. 2020.

(1)

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
Uživatel není oprávněn práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.

(2)
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
(3)
Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými účastníky této smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.
(3)
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že
smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.
(4)
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V Praze dne:
………………………………………..
Podpis uživatele

………………………………………..
Podpis opatrovníka

………………………………….
Bc. Lenka Kohoutová
ředitelka DOZP Sulická

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 – Počáteční osobní cíl
Příloha č. 2 – Předávací protokol (vzor)
Příloha č. 3 – Domácí řád
Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. /2019
Uživatele:
Den nástupu:
Určení počátečního osobního cíle uživatele vyplývá přímo ze Smlouvy o poskytování sociální
služby a slouží jako vodítko pro práci s uživatelem v rámci procesu adaptace a prostředí
Domova, pro období, ve kterém probíhá mapování pro účely stanovení individuálního plánu.
Počáteční osobní cíl uživatele se definuje pouze u nových uživatelů. U stávajících uživatelů
služby se služba poskytuje na základě již zpracovaného Individuálního plánu.

Počáteční osobní cíl uživatele:
1. seznámení se s provozem CHB Lahovice, ostatními spolubydlícími a personálem,
2. seznámení se s nabídkou volnočasových aktivit,
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3.

V Praze, dne:
………………………………….
Uživatel
…………………………………….
Opatrovník

……………………………………….
Bc. Lenka Kohoutová
ředitelka DOZP

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. /2019
Uživatel:
Den nástupu:
Sepsání Předávacího protokolu k pokoji, který bude uživatel užívat, vyplývá přímo ze Smlouvy o
poskytování sociální služby. Slouží pro základní orientaci, pro účely vedení řádné evidence
majetku DOZP a majetků uživatele, kterým si může vlastní pokoj též vybavit.
Předávací protokol je sepsán při nastěhování uživatele na dohodnutý pokoj, vždy za přítomnosti
vedoucího oddělení, opatrovníka a uživatele. V předávacím protokolu je jmenovitě uvedeno
vybavení, které se dává do užívání v souvislosti s poskytnutím ubytování na pokoji. Vlastní movitý
majetek vyšší hodnoty bude označen a veden v inventárním seznamu majetku uživatelů. Veškeré
majetky uživatelů jsou evidovány a vedeny, jako hmotná depozita v programu Cygnus.
Předávací protokol:
DOZP předává do užívání:
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1x postel s matrací a roštem, 1x šatní skříň, 1x komoda se šuplíky,1x polička, 1x koš na prádlo
UŽIVATEL si pokoj vybavuje:

V Praze, dne:
………………………………………
Uživatel
…………………………………….
Opatrovník

…………………………………………..
Bc. Lenka Kohoutová
ředitelka DOZP
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