SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pan/paní:
dále jen „Uživatel“
a

Poskytovatel:

Občanská poradna Třebíč, z.s.
Se sídlem Dreuschuchova 874/17
674 01 Třebíč
IČO: 70283966
Zastoupená: ředitelkou Mgr. Hanou Chloupkovou

dále jen „Poskytovatel“
uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tuto
Smlouvu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství podle §37 (3)
I.
Rozsah poskytování sociální služby

1.

Rozsah poskytování služby byl sjednán takto:

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství dle § 4 vyhl. č. 505/2006 Sb. se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb
b) sociálně-terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

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 s poradcem na dosahování osobního cíle

III.
Místo a čas poskytování sociální služby
1.
2.

Služba se poskytuje v prostorách Občanské poradny …………………………………………….. nebo v běžném
prostředí Uživatele.
Služba se poskytuje v poradenských hodinách OP.
IV.
Výše úhrady za sociální službu

1.

Služba je poskytována bezplatně.
V.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

1.

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Provozním řádem Občanské poradny, viz příloha č. 1. a zavazuje
se tato pravidla dodržovat.
VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1.
2.
3.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených v Provozním řádu OP Třebíč.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí pět dní a počíná běžet dnem, kdy byla
Uživateli doručena.
VII.
Ochrana osobních údajů

1.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele v souvislosti a v rozsahu Uživatelem stanovených cílů.
Zásady zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou zveřejněny na webových stránkách
poskytovatele www.optrebic.cz, případně na vyžádání u pracovníků Poskytovatele.

VIII.
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: Provozní řád Občanské poradny Třebíč, z.s.
V ……………………..… dne…………………………….………..

…………………………..……..
(podpis Uživatele)

……………………………..………
(podpis Poskytovatele - poradce)

2

