
 

  
  
 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  

 
Pan/paní:    
 
dále jen „Uživatel“ 
a 
 
 
Poskytovatel:     FOKUS Vysočina 
    5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
    IČO: 15060306 
    zastoupený doplní se vedoucí komunitního týmu 
 
dále jen „Poskytovatel“ 
 

uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí služby Sociální rehabilitace podle §70 
 

I. 
Rozsah poskytování sociální služby 

 
 

1. Rozsah poskytování služby byl sjednán takto: 
 
 podpora v rozvoji dovedností 

udržování a rozvoj dovedností, podpora při jejich nácviku podle potřeby v mnoha různých oblastech: 
(bydlení, finance, práce, rodina, sociální vztahy, uplatňování práv, volný čas, vzdělávání, zdraví, krize) 
aj.  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
pomoc se zprostředkování kontaktu s okolím, kontaktování dostupných služeb nebo lidí, kteří mohou 
poskytnout podporu, dle potřeby doprovázení na konkrétní místa, návštěvy aj. 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
dle vlastního výběru z nabídky střediska 

 pomoc při uplatňování práv a zájmů 
doprovázení při důležitých jednáních, obhajoba práv, po dohodě zastupování při vyjednávání, podpora 
při jednání s s rodinou a blízkým okolím, provázení krizí aj. 

 
II. 

Podmínky poskytování služby 
 

1. Osobní cíl Uživatele v době uzavření Smlouvy:……………………………………………………………………….. 
 

Cíl bude dále upřesňován v průběhu individuálního plánování spolupráce.   
 

2. Uživatel se zavazuje dle svých možností spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem na dosahování 
osobního cíle 

 
3. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání služby zajistit Uživateli přidělení a možnost změny klíčového 

pracovníka, který: 

 spolupracuje s Uživatelem na dosahování jeho osobního cíle a plánuje společně s ním kroky, jak 
tohoto cíle dosáhnout 

 konzultuje otázky týkající se poskytované služby na týmových poradách,  
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III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 
 

1. Služba se poskytuje v prostorách střediska FOKUSu Vysočina nebo v běžném prostředí Uživatele. 
2. Služba se poskytuje v tomto časovém rozsahu: v pracovní dny od 07:00 do 15:30. Upraví se podle 

situace v konkrétním středisku 
IV. 

Výše úhrady za sociální službu  
 

1. Služba je poskytována zdarma. 
 

V. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel  

 
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Komunitního týmu viz příloha č. 1. a zavazuje 

se tato pravidla dodržovat. 
 

VI. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.  
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze tehdy, jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí 

nebo hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních pravidel  Komunitního týmu. 
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí pět dní a počíná běžet dnem, kdy byla 

Uživateli doručena. 
VII. 

Doba platnosti smlouvy 
 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je sjednána na dobu 
určitou od……….. do……………./neurčitou doplní se podle dohody s uživatelem 

 
VIII. 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou 

součástí smlouvy je příloha č. 1 
  
Příloha 1: Vnitřní pravidla komunitního týmu 
 
V …………… dne…………….. 
 
……………………………..        ……………………………… 
(podpis Uživatele)        (podpis Poskytovatele) 


