
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

uzavřená dle § 91 zákona c. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

žadatelem o sociální službu- dále po podpisu „klient/ka“:

 Datum narození: 

 Příjmení a jméno: 

mezi

poskytovatelem sociální služby:
Centrum naděje a pomoci z.s.      
se sídlem: Vodní 13, 602 00, Brno       
účet číslo: 2100247288/2010 Fio banka, a.s. 
IČ: 60553626       
e-mail: cenap@cenap.cz
tel.: 543 254 891

Oprávněné poskytovat sociální služby na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje ze dne 27.9.2007 c. j. 156 JMK 87062/2007 o registraci služby dle zákona c. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Zastoupené předsedkyní MUDr. Ludmilou Lázničkovou 
(dále jen „poskytovatel“)      

      a

 Adresa trvalého pobytu:

 Telefon: , 

 Email:

 Adresa pro doručování:

Zákonný zástupce nebo pověřená osoba:
Příjmení, jméno, Datum narození, Adresa trvalého pobytu:

(dále jen "klient/ka")
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném a svobodné a vážně uzavírají podle § 91 zákona c. 
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tuto smlouvu o poskytnutí 
sociální služby (dále jen "smlouva").

Článek 2
Druh sociální služby

Článek 3
Rozsah poskytovaní sociální služby

(1) Sociální služba je klientovi poskytována v rozsahu a četnosti, dle potřeby klienta až do jeho samostatného řešení
jeho problémů.

Článek 4
Místo a čas poskytování sociální služby

(1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje klientovi poskytovat službu sociálního poradenství podle § 37 zákona o
sociálních službách, a to v rozsahu, který je blíže specifikován v čl. 3 této smlouvy (dále jen „sociální služba“).
(2) Sociální služba s názvem Poradna pro ženy a dívky představuje sociální poradenství v zařízení sociálních služeb.
Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství podle § 37 zákona o
sociálních službách
a) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
b) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.
Zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
(3) Služby sociálního poradenství Centra naděje a pomoci jsou zaměřeny především na podporu klienta natolik, aby
se naučil využívat ve společnosti běžných neformálních přirozených zdrojů, jako je rodina, přátelé, a rozvinutí
specifických schopností a dovedností, posilování zdravých návyků v rodině, nácvik výkonů běžných pro samostatný
život nezbytných činností i třeba alternativním způsobem s využitím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí
v životních situacích ve vztahu k těhotenství, rodičovství, mateřství.
(4) Sociální poradenství Centra naděje a pomoci probíhá formou ambulantní.

Článek 5

(1) Služba je poskytována v prostorách Centra naděje a pomoci v časovém rozmezí dle sjednané doby, jak je
uvedeno v příloze č. 1 (dále „Místo a čas poskytování poradenství“).

Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení
(1) Pro klienta je sociální poradenství zdarma.

Článek 6
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele

(1) Poskytovatel a klient se zavazují dodržovat Vnitřní pravidla poskytovatele, která tvoří nedílnou součást smlouvy
jako její příloha č. 2 (dále jen „Vnitřní pravidla“).

Článek 7
Doba trvání smlouvy, možnost výpovědi a výpovědní lhůty

(1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dle sjednaného rozsahu poskytování sociální služby, maximálně
po dobu 6 měsíců od data podpisu smlouvy. V případě potřeby je možné dobu trvání smlouvy prodloužit dodatkem ke
smlouvě, ve kterém bude zdůvodnění prodloužení. Před úplným splněním povinnosti poskytovatele poskytnout
sociální službu lze Smlouvu ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Písemná forma výpovědi je
splněna i tehdy, je-li výpověď zaslána elektronickou poštou.
2) Výpověď ze strany klienta
Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
(3) Výpověď ze strany poskytovatele
Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje
zejména porušení Vnitřních pravidel. Jako hrubé porušení povinností klienta bude hodnocena také opakovaná
neomluvená neúčast při poskytování sociální služby,
b) jestliže klient přestal splňovat podmínky obsažené v článku 2, bod 4 této smlouvy,
c) jestliže zdravotní stav klienta neumožňuje řádné poskytování sociální služby,
d) z organizačních důvodů na straně poskytovatele, zejm. pokud poskytovatel ukončuje nebo snižuje kapacitu
poskytování předmětné sociální služby.
(4) Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní dny po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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Článek 8
Ostatní ujednání

(1) Smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením, tj. okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Jestliže klient bez vážného důvodu nebo oznámení poskytovateli ve sjednaném termínu nezačne využívat službu,
může poskytovatel od smlouvy odstoupit.
(3) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.
(4) Platnost této smlouvy zaniká smrtí uživatele sociální služby (§ 7 odst. 2 občanského zákoníku). Práva z této
smlouvy nemohou být předmětem dědictví.
(5) Smluvní strany se dohodly, že případy, kdy klient způsobí poskytovateli škodu, budou řešeny ve shodě s
ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) o
odpovědnosti za škodu (§ 422 a § 420 občanského zákoníku).
(6) Smluvní strany se dohodly, že má-li smluvní strana za to, že není naplňována tato smlouva, bude rozpor řešit
nejprve jednáním s druhou smluvní stranou o jeho odstranění.
(7) Svým podpisem klient souhlasí s elektronickým zpracováním údajů poskytnutých v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. Všechny osobní údaje budou použity ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Data budou uložena
pro vnitřní potřebu Centra naděje a pomoci (CENAP).
(8) Každý klient zařízení má možnost vznést stížnost na kvalitu služeb poskytovaných poradnou, případně na práci
nebo přístup pracovníků zařízení k jeho osobě či k jeho problému. Tato stížnost musí být podána písemně a
podstoupena vedoucí organizace.
Stížnost může být odevzdána na recepci, vhozena do schránky – pochvaly, podněty, stížnosti, která je umístěná u
vchodových dveří nebo zaslána poštou či e-mailem na adresu organizace.
Pokud stěžovatel žádá odpověď, musí být uveden kontakt. V tom případě bude odpověď vypracována vedoucí
organizace do 30dnů.
Stěžovatel si může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížností, toto musí být ale též uvedeno písemně ve
stížnosti. V případě potřeby může mít stěžovatel k dispozici nezávislého tlumočníka.

Článek 9
Cíle poskytování sociální služby

(1) Poskytovatel/odpovědný pracovník při jednání s klientem vypracuje individuální plán, který bude vycházet z
reálných osobních cílů, individuálních potřeb, přání a schopností klienta. Tyto cíle jsou zjišťovaný před uskutečněním
podpisu smlouvy o poskytování sociální služby.
(2) Je kladen důraz na to, aby si klient sám zvolil své osobní cíle, které budou v souladu s  individuálním plánem.
(3) Klient bude v kontaktu s odpovědným pracovníkem, který mu bude pomáhat plnit, vyhodnocovat a případně
aktualizovat stanovený individuální plán.
(4) Osobní cíl/e klienta vztahující se k datu podpisu smlouvy o poskytování sociální služby jsou formulovány v příloze
č. 3 této smlouvy.
(5) Současný osobní cíl klienta může být měněn, a to v souvislosti s individuálními potřebami klienta a s ohledem  na
jeho přání a schopnosti. Jeho změna není podmíněná vytvořením písemného číslovaného dodatku  ke smlouvě.

Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran. Smlouva může být
měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemně.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
(3) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tuto smlouvu neuzavřely
za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Článek 10

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č.1: MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ 
Příloha č.2: VNITŘNÍ PRAVIDLA Centra naděje a pomoci      
Příloha č.3: OSOBNÍ CÍL/E KLIENTA VZTAHUJÍCÍ SE K DATU PODPISU SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

MUDr. Ludmila Lázničková 
předsedkyně      
za Centrum naděje a pomoci

klient/ka      
(zákonný zástupce)

V Brně dne:
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PŘÍLOHA Č.1: MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ
Poradna je k dispozici k osobním, telefonickým a korespondenčním (pošta, e-mail) konzultacím po dobu pracovního 
týdne.      
Pro osobní poradenství je určena vymezená místnost, případně je možné využít i některou z dalších uzavřených 
prostor poskytovatele, pokud v nich neprobíhá program, a to v těchto dnech a  časech:

Po 08:00 - 15:30 
Út 08:00 - 14:00 
St 11:30 - 16:00 
Čt 11:30 - 12:45, 14:45 - 16:00 
Pá 08:00 - 12:00

Pro zajištění kvality služby v případě zájmu o osobní konzultace doporučujeme předchozí telefonické objednání. 
Služby poradny však může využít žadatel i bez předchozího objednání. Pokud to však kapacitní a personální 
podmínky neumožňují, je žadatel po domluvě s pracovníkem objednán na datum a čas, který vyhovuje oběma 
zúčastněným stranám. Objednávka poslední konzultace je možná 45 minut před koncem pracovní doby.      
E-mailové poradenství probíhá denně po dobu pracovního týdne v době 8:00 – 18:00.

PŘÍLOHA Č.2: VNITŘNÍ PRAVIDLA CENTRA NADĚJE A POMOCI
1. Bez vědomí služby na recepci nebo dalších pracovníků poskytovatele nelze se zdržovat v prostorách poskytovatele.
2. Všichni jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.
3. Před vstupem do přednáškových a cvičebních místností je nutné se přezouvat nebo použít návleky.
4. Zákaz pořizování audio, video záznamů a fotografování bez vědomí lektora.
5. Ve všech prostorách Centra naděje a pomoci je zakázáno kouřit.
6. Zákaz vstupu lidem pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
7. Zákaz konzumace alkoholu.
8. Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
9. Zákaz vstupu se zvířaty. 

PŘÍLOHA Č.3: OSOBNÍ CÍL KLIENTA VZTAHUJÍCÍ SE K DATU PODPISU 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Osobní cíl/e klienta:
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