
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Dětském denním centru Beruška 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

1) Dítě , 
narozeno , 
bydliště , 
rodné číslo , 
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“ zastoupený(á)  
a 
2)občanské sdružení Spolkový dům Mariany BERLOVÉ
Husova 913/2
792 01 Bruntál
IČ: 26594731
DIČ: 835-26594731
zastoupené p. Bc. Monikou MEDKOVOU,
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto Smlouvu o poskytnutí služby 
sociální péče v Dětském denním centru Beruška podle § 45 cit. zákona. (v textu této smlouvy dále 
jen „Smlouva“): 

I. Rozsah poskytování služby sociální péče 
 Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobně v zařízení 
a) pomoc při osobní hygieně, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 

II. Prostory a vybavení
(1) Osobě se poskytuje služba v prostorách Dětského denního centra Beruška, ke kterému náleží
a) šatna pro děti o rozloze 20,8m2,vybavená šatnovými bloky, 2 rohovými lavicemi,
přebalovacím stolem pro imobilní klienty a odkládacím věšákem
b) sociální zařízení o rozloze 10m2, vybavené dvěma dětskými záchody, jedním WC pro imobilní 
klienty, dvěma dětskými umyvadly,jedním pro imobilní klienty, sprchovým koutem s madly pro 
imobilní klienty, přebalovací lavice pro imobilní klienty, věšáky na ručníky s odkládací 
plochou na kelímky a zubní kartáčky
c) terapeutická místnost o rozloze 16,6m2,
d) jídelna - třída o rozloze 31m2,
e) herna - odpočívárna 37,7m2,
f) které jsou vybaveny dětským sektorovým nábytkem, dětskými stoly a židličkami, 
rehabilitačními židlemi a kočárky, hračkami a pomůckami pro práci s klienty a speciálními 
pomůckami
g) kuchyňka pro přípravu jídla 10,6m2,vybavená kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, 
odsavačem par, dvěma umyvadly, stolním náčiním a kuchyňským nádobím, termoboxem pro 
přepravu jídla, lednicí.
(2) K prostorám poskytování služby také náleží nezastavěná plocha pozemku pro pobyt venku,
která činí 2906m2 je vybavena dětským herním vybavením.  
(3) Služby zahrnují také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, 
drobné opravy ložního prádla a žehlení. 
(4) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém 



pro řádné poskytování služby a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním 
těchto prostor.
(5) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k užívání řádně, v prostorách nesmí Osoba bez 
souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
 

III. Stravování 
(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy. 
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních 
předpisů Dětského denního centra. 
(3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu 
Osoby. 
 

IV. Péče 
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku 
na péči, tyto základní činnosti: 
1) pomoc při osobní hygieně: oblékání, svlékání, pomoc při umývání rukou,čištění zubů, 
přebalování, pomoc při používání WC, ...
2) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: příprava jídla, krájení,mixování, krmení,  
pomoc při pití, ...
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: činnosti dle měsíčních/týdenních plánů práce 
zaměřené na celkový rozvoj osobnosti, činnosti dle individuálních plánů práce, ...
4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: vycházky do okolí, návštěvy kulturních 
akcí, exkurze, společné akce pro rodiče s dětmi, ...
5) sociálně terapeutické činnosti: logopedická terapie, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, 
rehabilitace,
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
poskytování informací v oblasti sociální, výchovně vzdělávací, zdravotní, pomoc při zařazení do 
školského systému, zprostředkování kontaktů na odborníky. 

VI. Místo a čas poskytování služby sociální péče 
(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Dětském denním centru Beruška 
provozovaném Poskytovatelem v Bruntále, ul. Husova, č. p. 913/2. 
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje   hodiny denně, a to vždy ve ….. po dobu 
platnosti Smlouvy. 

VII. Výše úhrady a způsob jejího placení 
(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za péči v částce ,- Kč denně a úhradu 
za stravu v částce ,- Kč denně. 
(2) Pokud by osobě po zaplacení úhrady za péči a stravu podle odst. 1 tohoto článku 
za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jejího měsíčního příjmu, částky 
úhrady se sníží. 
(3) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu 
za péči a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí. 
(4) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 3 
za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5.dne v kalendářním měsíci, který 
následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. 
(5) Úhrada se platí do 20. dne v kalendářním měsíci, ve kterém vyúčtování obdržel.
(6) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně 
poskytovatele nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 178109871/0300, v.s.:    .
 



 
XIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními předpisy Dětského denního centra Beruška, 
v němž se poskytuje služba sociální péče podle této Smlouvy. Osoba prohlašuje, že 
vnitřní předpisy jí byly předány v písemné podobě, že tyto předpisy přečetla a že jim plně 
porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tyto předpisy dodržovat. 

IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
(1) Osoba může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 
Osobou činí 30. dní. 
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů, jestliže Osoba hrubě porušuje
své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé 
porušení Smlouvy se považuje zejména: 
a) nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl.VII. Smlouvy. 
b) jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají 
z vnitřních pravidel zařízení. 
c) dále lze doporučit rozšíření důvodů – alespoň na situace, kdy nebude možno 
zejména z ekonomických ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou 
službu sociální péče 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 
písm. a) a b) event. c) a další tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
tato výpověď Osobě doručena. 

X. Trvání smlouvy 
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
(2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 
stranami do dne ......... Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

XI. Další ujednání
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
(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. 

V Bruntále dne  ................ 

……………………………………… ……………………………………. 
(podpis Osoby) (podpis Poskytovatele) 


