
 

                                                                                           Charita Odry 

Hranická 162/36, 74235 Odry 

   tel.: 556 731 947 

  e-mail: info@odry.charita.cz 

    http://odry.charita.cz/ 

    IČ:62351052 

Číslo smlouvy:  

 

SMLOUVA 

o poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství 

(dle §37 a §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 

 

Pan/paní 

 Jméno a příjmení:  

 Narozen:  

 Bydlištěm:  

 

dále jen Klient 

 

- Charita: Charita Odry 

Adresa: Hranická162/36,74235 Odry 

IČ: 62351052  

Sociální služba:  

Občanská poradna Odry, Zastupuje:  

Občanská poradna Fulnek, Zastupuje:  

Dluhová poradna, Zastupuje:  

 

dále jen Poskytovatel 

 

tuto smlouvu o poskytování sociální služby (dále jen Smlouva). 

 

I. 

Druh sociální služby 

- Odborné  sociální poradenství (dále jen Služba) jedle § 37 odst.1), písm. b) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon) poskytováno 

se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 

občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro 

seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro 

oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 

osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

 

II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

- Služba v souladu s § 37 Zákona zahrnuje základní činnosti v rozsahu 

úkonů dle  

§ 4 Vyhlášky č.505/2006Sb. (dále jen Vyhláška). 

 

- Poskytovatel nabízí klientovi poskytování těchto základních činností: 

 

 

 

 

 

 

 

- Konkrétní rozsah a průběh poskytování sociální služby, včetně cíle 

spolupráce, poskytovatel s klientem domlouvá v individuálním plánu. Tento 

individuální plán se může průběžně měnit v závislosti na změnách osobního 

cíle klienta, jeho možností, schopností a přání. 

 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

• Činnosti uvedené v čl. II Smlouvy se poskytují na adrese a v době:  

 

Středisko 

 

Vítkov, Komenského169, 749 01 Vítkov 

    

   Středa    8:00-11.30; 12:00-15.00  ambulantní forma  

 

Středisko 

 

Odry, Hranická 1113/48, 742 35  

             Fulnek, Masarykova 359, 742 45  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Sociálně terapeutické činnosti  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 



 

   Pondělí  8:00-12:00; 12:30-16.00 ambulantní forma  

   Úterý     8:00-12:00; 12:30-14.00  ambulantní forma  

   Středa    8:00-12:00; 12:30-16.00  ambulantní forma  

   Čtvrtek  8:00-12:00; 12:30-14.00  ambulantní forma  

   Pátek                     zavřeno 

  

     Terénní forma je poskytována dle potřeb klientů max. 8 hodin týdně 

 

- Sociální služba je poskytována nepřetržitě po dobu platnosti smlouvy. 

 

IV. 

Úhrada za sociální službu 

• Služba je v souladu s § 72 písm. a) Zákona poskytována bez úhrady. 

 

• Fakultativní služby nejsou poskytovány.   

 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb 

- Poskytovatel stanovuje pro poskytování služby Provozní řád (dále jen 

Pravidla). Klient byl seznámen s Pravidly, platnými ke dni uzavření této 

smlouvy, zavazuje se tato Pravidla dodržovat, tato Pravidla jsou vyvěšena 

na nástěnce služby. 

 

- Poskytovatel je oprávněn provádět v Pravidlech změny, s nimiž bude klient 

seznámen. Aktualizované znění pravidel bude vyvěšeno na nástěnce služby. 

 

 

VI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Klient má právo Smlouvu vypovědět kdykoliv s okamžitou platností, bez 

udání důvodu. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) klient opakovaně neplní svou část sjednaného postupu, 

b) poradna neposkytuje požadované služby, které vyplynuly při řešení 

dané situace klienta, pracovník služby nemá možnost dále 

požadovanou službu zajistit a odkáže klienta na jinou službu, 

c)  byly vyčerpány všechny možnosti při řešení zakázky 

d) další pokračování v poskytnutí služby by bylo v rozporu s posláním 

a cíli služby, 

e) splněním zakázky. 

3. Smlouva může být ukončena v případě, že klient nevyužívá činnosti služby 

po dobu delší než 6 měsíců. 

 

VII. 

Jiná ustanovení 

 Jiná ustanovení nebyla sjednána. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

- Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. 

 

- Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

- Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky. 

 

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

- Smluvní strany prohlašují, že se Smlouvou byly seznámeny, rozumí jejímu 

obsahu a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

 

V ................................................... dne…………………………. 

 

 

Účinnost smlouvy od:  

 

 

    ……………………………………..    ………..…………………………… 

               

Klient           Poskytovatel 

                          podpis     podpis 

                                       

 


