
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy  
Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

IČ: 42744326 
DS: gzcui5f 

www.diakonie-stred.cz 

 

1 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

č. /2023 
 

Poskytovatel služby: Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

sídlo: Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

IČ: 42744326 

ředitel střediska Střední Čechy: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko 

vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková 

 

dále „p o s k y t o v a t e l“ 

 

a 

 

Pan/ paní:  

trvalý pobyt:  

datum narození:             

 

dále „ž a d a t e l“ 

                       

                  

uzavřeli níže uvedeného dne v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem 

a zákonem č.108/2006 Sb., zákonem o sociálních službách, tuto Smlouvu o poskytnutí sociální 

služby (dále jen „Smlouva“): 

 

Čl. I 

Předmět Smlouvy 

1. Poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko se řídí zákonem 

č. 108/2006 Sb., zákonem o sociálních službách, v platném znění, touto Smlouvou 

a Vnitřními pravidly Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko.  

2. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje prostřednictvím Sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi Zrnko poskytovat žadateli terénní nebo ambulantní sociální služby.  

3. V rámci poskytování sjednané sociální služby jedná se žadatelem za poskytovatele vedoucí 

sociální pracovník, který řeší v průběhu trvání této Smlouvy otázky rozsahu a kvality 

služeb. 

 

Čl. II 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Rozsah činností, které je poskytovatel v rámci sociální služby schopen žadateli poskytnout, 

vychází z §65, zákona č.108/2006 Sb., zákona o sociálních službách: 
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a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

2. Rozsah poskytované sociální služby je sjednáván s žadatelem na základě jeho 

individuálních potřeb a cílů a dle možností poskytovatele. 

3. Cíle spolupráce uživatele se sociální službou vycházejí z nepříznivé sociální situace 

uživatele a jsou uvedeny v individuálním plánu. 

 

Čl. III 

Místo a čas poskytování sociální služby  

1. Sociální služba je poskytována na území obce s rozšířenou působností (dále „ORP“) Vlašim 

a Benešov. 

2. Kancelář služby pro ORP Vlašim se nachází na adrese Benešovská 507, 258 01 Vlašim. / 

ORP Benešov se nachází na adrese Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov. 

3. Informace ohledně času poskytování služby jsou podrobněji popsány ve Vnitřních 

pravidlech Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko. 

 

Čl. IV 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení  

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko jsou poskytovány bezplatně. 

 

Čl. V 

Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi Zrnko 

1. Žadatel prohlašuje, že je seznámen s Vnitřními pravidly Sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi Zrnko, že jim plně porozuměl a zavazuje se tato pravidla dodržovat.  

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Vnitřních pravidel Sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi Zrnko. 

 

Čl. VI 

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů  

1. Žadatel souhlasí s tím, že správce osobních údajů (Diakonie ČCE – středisko Střední 

Čechy) bude shromažďovat a zpracovávat jeho osobní a citlivé údaje, nezbytné 

pro poskytování sociální služby, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem 

o zpracování osobních údajů. Dále souhlasí s tím, že tato data budou archivována. 
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2. Žadatel byl poučen o tom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. 

3. Poskytovatel se zavazuje, že osobní data nezneužije a zajistí jejich dostatečnou ochranu. 

4. Žadatel byl informován o oznamovací povinnosti pracovníků, která vyplývá ze zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí. 

 

Čl. VII 

Důvody pro rozvázání Smlouvy a výpovědní lhůty  

 

Z Vaší strany: 

1. Smlouva může být z Vaší strany rozvázána kdykoliv bez udání důvodu. 

2. Rozvázání Smlouvy může být písemné, zaslané emailem (na adresu vedoucího služby) 

či sděleno ústně vedoucímu nebo klíčovému sociálnímu pracovníkovi. V případě rozvázání 

Smlouvy z Vaší strany není stanovena výpovědní lhůta. 

 

Ze strany poskytovatele: 

1. Poskytovatel může rozvázat Smlouvu pouze pokud:  

a) se nebudete již nacházet v nepříznivé sociální situaci, kvůli které byla vyhledána pomoc 

naší služby,  

b) porušíte závazky vycházející z této Smlouvy nebo Vnitřních pravidel Sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko, 

c) se nebudete aktivně podílet na realizaci jednotlivých kroků individuálního plánu, 

d) přestanete pravidelně využívat službu pro řešení své nepříznivé sociální situace (déle 

než dva měsíce),  

e) nebudeme schopni službu dál poskytovat z důvodů provozních, finančních apod. 

2. Rozvázání Smlouvy ze strany poskytovatele je vždy písemné. V případě, že rozvázání 

Smlouvy nebude možné podepsat s Vámi osobně, je rozvázání Smlouvy zasláno poštou. 

3. Výpovědní lhůta činí 7 dní. Začíná běžet první den po podpisu rozvázání Smlouvy nebo 

po doručení rozvázání Smlouvy poštou. Rozvázání Smlouvy je považováno za doručené 

okamžikem převzetí (či odmítnutím převzetí) nebo pátým dnem po odeslání poštou 

na adresu, kterou jste uvedli jako adresu svého skutečného bydliště. 

 

Čl. VIII 

Doba platnosti Smlouvy  

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …….  do ……. . 

2. Doba platnosti této smlouvy může být upravena Dodatkem ke smlouvě. 
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Čl. IX 

Závěrečná ujednání  

1. Tato Smlouva je vyhotovena dvojmo, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

2. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaného Dodatku ke smlouvě.  

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 

že není uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což dokládají svými podpisy.  

 

 

 

 

Ve Vlašimi / V Benešově dne: 

 

 

 

..........................................................               ................................................. 

Za poskytovatele: Bc. Tereza Štiková                  podpis žadatele  

Vedoucí Sociálně aktivizačních služeb 

        pro rodiny s dětmi Zrnko 
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