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Jihočeská RŮŽE z. s., Kostelec 17,  373 41  Hluboká nad Vltavou  

tel. kontakt: 385 725 063, IČ: 708 783 58, číslo účtu: 3000610064/2700 

osjihoceskaruze@centrum.cz, www.jihoceskaruze.cz 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Jihočeská RŮŽE z. s. 

se sídlem Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

IČ 70878358 

zastoupena Ing. Marií Paukejovou, předsedkyní spolku 

(dále jako poskytovatel) 

 

a 

 

paní:      datum narození:  

 

trvale bytem: 

 

PSČ:  

 

nezletilé děti:     datum narození:  

 

 

 

 

 

(dále jako uživatelka) 

  

 

uzavřeli tuto 

 

Smlouvu o poskytnutí sociální služby azylový dům 

 dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

I. Rozsah poskytování sociální služby: 

a) Pomoc při zajištění stravy. 

b) Ubytování. 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

d) Poradenství při plnění osobních cílů pomocí poradenství při sestavení a plnění Individuálního plánu.  

II. Strava 

Poskytovatel umožňuje uživatelce přípravu stravy na pokoji zařízeném kompletně vybavenou kuchyňskou linkou. 

 

III. Ubytování 

Uživatelce a jejím nezletilým dětem se poskytuje ubytování na pokoji č…., který je kompletně zařízen nábytkem, 

vybavenou kuchyňskou linkou. Každý pokoj má k dispozici lednici a mikrovlnku, umístněné ve společných prostorech. 

Dle potřeby je uživatelce zapůjčeno další vybavení dle inventárního listu (např. televize, varná konvice, remoska, ložní 

prádlo, ručníky a další vybavení pokoje). 

Hygienické zázemí tvoří společné sprchové kouty a toaleta, automatická pračka. 

Poskytovatel předává uživatelce při podpisu této smlouvy klíče od pokoje, objektu, zahrady a dalších nebytových prostor 

(sušárna prádla, hračkárna). 

Uživatelka je povinna užívat pokoj a společné prostory řádně. Bez souhlasu poskytovatele nelze provádět žádné úpravy 

a změny na pokoji. Uživatelka zodpovídá za škody, které způsobí na zařízení a vybavení pokoje a ve společných 

prostorách objektu. 
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IV. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti představuje: 

a) Pomoc při vyřizování osobních záležitostí, vyplývajících z individuálního plánu. 

b) Pomoc při obnovení kontaktu nebo upevnění kontaktu s rodinou. 

c) Pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků. 

d) Poskytování základního sociálního poradenství. 

 

 

V. Místo a doba poskytování sociální služby 

 

Veškeré výše uvedené služby a činnosti jsou poskytovány v Krizovém centru pro matku a dítě v Kostelci, 

Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen KC) v nepřetržitém provozu. 

 

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou počínaje dnem …………….., do …………………. 

 

VI. Výše úhrady za pobyt a způsob placení 

Uživatelka se zavazuje hradit poskytovateli za poskytnutí této služby dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů částku ve výši 140,- Kč za každou dospělou osobu/den a částku ve výši Kč 90,- Kč za každé 

nezletilé dítě/den.  

Úhrada za poskytnutí sociální služby je splatná nejpozději do konce běžného měsíce, a to buď v hotovosti 

nebo bankovním převodem na účet poskytovatele č. 3000610064/2700. 

  

 

VII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel a metodiky poskytovatele pro poskytování služby 

Uživatelka potvrzuje, že se seznámila s Domovním a Provozním řádem Krizového centra pro matku dítě v Kostelci 

v písemném vyhotovení a zavazuje se podpisem této smlouvy je dodržovat. 

 

VIII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty této smlouvy: 

Poskytování sociální služby končí dle této smlouvy 

 

a) Uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. 

b) Dohodou smluvních stran k dohodnutému datu. 

c) Na základě výpovědi jedné ze smluvních stran. 

 

Výpověď ze strany uživatelky 

 

Uživatelka je oprávněna tuto smlouvu vypovědět kdykoliv v průběhu poskytování této služby bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí v tomto případě 3 kalendářní dny a začíná běžet následujícím dnem po vypovězení smlouvy. 

 

 

Výpověď ze strany poskytovatele sociální služby 

 

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v Domovním řádu Krizového centra pro matku 

a dítě v Kostelci, příloze č. 2 Domovního řádu. 

 

Výpovědní lhůty jsou: 

 

U méně závažného porušení Domovního řádu a závažného porušení Domovního řádu je výpovědní lhůta 7 dnů. Počíná 

běžet následující den po předání výpovědi. Po uplynutí výpovědní lhůty je uživatelka povinna zařízení opustit. 

 

U hrubého porušení Domovního řádu je tato lhůta 1 den. Následující den po předání této výpovědi je uživatelka povinna 

zařízení opustit. 
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IX. Obecná ustanovení 

Uživatelka prohlašuje, že si před podpisem tuto Smlouvu řádně přečetla, porozuměla jí a zavazuje se k jejímu 

dodržování.  

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží uživatelka a jedno je určeno 

pro poskytovatele. 

Tato smlouva může být prodloužena písemným Dodatkem, který se stává její nedílnou součástí.  

 

 

 

 

V Kostelci, dne …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                  …………………………………… 

poskytovatel       uživatelka 


