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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Uzavřené dle zákona č. 108/2006 Sb.  

(vzor písemné smlouvy) 

Poskytovatel 
KONÍČEK, o. p. s. 
Sídlo: Adamovská 6, 373 71 Adamov 
Kancelář: U Smaltovny 775/2b, 370 01 České Budějovice 
IČO: 27002527 
Zastoupený: sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách pověřeným ředitelkou organizace 
Mgr. Martinou Barvínkovou  
Jméno a příjmení:  
 

Uživatel 
Jméno a příjmení: 
Adresa:            
Datum narození:        
 

I. Předmět smlouvy 
Poskytovatel uzavírá s uživatelem smlouvu o poskytování sociální služby sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb. 
(dále jen služba) 
 

II. Cíl služby 
Osobní cíl uživatele se stanovuje individuálně a je součástí Individuálního plánu.  
 

III. Rozsah služby 
Rozsah činností: 
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace jsou:  
1) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začleňování: 
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 
Plný rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností (dle vyhlášky 505/2006 Sb.) je uveden v příloze 
č. 1. Konkrétní rozsah je sjednán zaškrtnutím daného úkonu. Případná změna rozsahu bude zaznamenána 
v individuálním plánu uživatele. 
 

IV. Místo a čas poskytování sociální služby 
Služba je poskytována terénní formou na území města České Budějovice, dále pak ambulantní 

formouv odloučeném pracovišti v Komunitním centru Máj dle provozní doby.  
Čas poskytování služby jedle provozní doby(provozní doba je zveřejněna i na webových stránkách organizace 
a vyvěšena před kanceláří sociální služby): 
 
Terénní forma ČB: Ambulantní forma (KC Máj): 
PONDĚLÍ: 8:00 – 16:00 ČTVRTEK: 9:00 – 12:00 
ÚTERÝ: 9:00 – 16:00 
STŘEDA: 8:00 – 16:00 
ČTVRTEK: 12:00 – 16:00 
PÁTEK: 8:00 - 11:00 

 
Využití služby:  
terénní forma     ambulantní forma     obě formy 
 

V.Podmínky spolupráce 
Sociální pracovníka pracovník v sociálních službách je povinen: 
1) Vypracovat individuální plán. Na jeho utvoření se podílí uživatel, sociální pracovník popřípadě další přizvané osoby. 
2) Podporovat a respektovat rozhodnutí uživatele. 
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3) Podporovat uživatele při řešení jeho nepříznivé životní situace. Poskytnutí osobní podpory uživateli, po dobu 
potřeby. 

. 
Uživatel služby je povinen:  
1) Podávat pouze pravdivé informace a údaje. 
2) Aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem na sestavení, hodnocení a upravování individuálního plánu. 
3) Včasně docházetna schůzky, konzultace a omlouvat absence.  
4) Plnit dohodnuté úkolů či postupy. 
6) Včasně oznámit samostatné dosažení některého ze stanovených cílů (př. nalezení práce, bydlení apod.)  
7) Nebýt pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nechovat se agresivně vůči pracovníkům či vybavení služby – 

pokud tyto okolnosti znemožňují průběh poskytování sociální služby a komunikaci s uživatelem, pracovník může 
konzultaci okamžitě ukončit 

 

VI. Výše úhrady za poskytování služby 
Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady. 
 

VII. Ukončení poskytování služby 
Smlouva může být ukončena  

- dohodou smluvních stran, i bez uvedení důvodu. Ústní dohoda je vždy zaznamenána do příslušné dokumentace 

uživatele. 

- jednostranně ze strany uživatele - uživatel může ukončit smlouvu bez udání důvodu, ústně i písemně. 

V případě výpovědi ze strany uživatele, je smlouva ukončena dnem oznámení/doručení poskytovateli. Den 

ukončení je zaznamenán do příslušné dokumentace uživatele. 

- jednostranně ze strany poskytovatele - v případě, že uživatel opakovaně 3x a více porušuje podmínky 

spolupráce a i přes opakované upozornění na možné ukončení smlouvy své chování nezmění. Ukončení služby 

ze strany poskytovatele je možné pouze písemnou formous bližší specifikací důvodů – důvod ukončení 

spolupráce je specifikován také v příslušné dokumentaci uživatele.Výpovědní lhůta činí5 dnů ode dne doručení 

výpovědi uživateli, za doručení se považuje i odepření převzetí zásilky či i vrácení výpovědi poskytovateli zpět 

jako nedoručená. 

- uplynutím sjednané doby poskytování služby. 

 

VIII. Doba platnosti smlouvy 
Tato smlouva nabývá platnosti s účinností dnem podpisu oběma stranami. 
Doba platnosti této smlouvy je 6 měsíců od data uzavření smlouvy s možností následného prodloužení. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se vyhotovujeve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně 
projevené vůle, že rozumí obsahu smlouvy a souhlasí s ním. 
 
Příloha č. 1 Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.) 
Příloho č. 2Pravidla pro podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby  
 
 
V Českých Budějovicích dne:  
 
                                                                   
…………………………………… ……………………………………….. 
 Uživatel                                                                                                  poskytovatel 
  KONÍČEK, o. p. s. 
  Pověřený sociální pracovník, 
…………………………………… pracovník v sociálních službách 

  Zákonný zástupce 
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Příloha č. 1 

 

ROZSAH ÚKONŮ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ 

(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.) 

 

Sociální rehabilitace 
(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začleňování: 
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, 
nakupování (nácvik hospodaření s penězi),  
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu (nácvik 
komunikace s úřady, vyplňování formulářů, pomoc při vyřízení různých dávek) 
 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a 
doprovázení zpět, 
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 
3. nácvik chování v různých společenských situacích, 
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (nácvik 
telefonních hovorů se zaměstnavatelem, příprava na osobní pohovory, vyhledávání informací 
apod.)  
 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (rozvoj jemné 
a hrubé motoriky, nácvik základní obsluhy PC, nácvik vyhledávání práce, bydlení, sepsání 
životopisu) 
 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
2. informační servis a zprostředkovávání služeb (sociální poradenství a zprostředkování 
návazných služeb). 
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Příloha č. 2 
 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO  

ZPUSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
 Jako uživatel služeb KONÍČEK, o. p. s. máte možnostsi stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování našich 

služeb, aniž byste tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. 

 Vaše stížnosti pro nás budou výzvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit naše služby. 

 K podání stížnosti je oprávněn kdokoli, nejen Vy jako náš uživatel, ale jakýkoli občan, který tak bude činit ve 

Vašem zájmu. Toho máte právo si zvolit svobodně a samostatně.  

 Podání stížnosti nebude na újmu Vám ani tomu, kdo ji podává ve Vašem zájmu.  

 
 Podání stížností 
Přijímáním stížností je oprávněna ředitelka organizace Mgr. Martina Barvínková popř. sociální pracovníci nebo pracovníci 
v sociálních službách. 
 
Ústní podání 
Stížnost můžete podat ústně při jednání s odpovědným pracovníkem, který s Vámi pravidelně spolupracuje. Pracovník si 
Vaši stížnost zapíše do Vaší dokumentace, a dále ji předá vedení organizace. Vedení organizace stížnost zařadí do 
registru stížností. 
Písemné podání 
Stížnost můžete vhodit do schránky před vstupními dveřmi na patře organizace nebo zaslat písemně na adresu: 
KONÍČEK, o. p. s., U Smaltovny 775/2b, 370 01 České Budějovice 
Anonymní podání 
Stížnost můžete podat anonymně do schránky na stížnosti před vstupními dveřmi na patře organizace. 
 
 
 Vyřizování stížností 
Ústní podání 

Po předání stížnosti vedení organizace projedná vedení stížnost s odpovědnými pracovníky. Závěry z projednání 

stížností budou zařazeny ke konkrétní stížnosti do Registru stížností. Výsledek projednání stížnosti je do 14 dnů předán 

uživateli osobně v písemné formě. 

Písemné podání 

Stížnost vyřizuje vedení organizace do 14 dnů od přijetí. Výsledek projednání stížnosti je zaslán v písemné formě zpět na 

adresu stěžovatele. Pokud není známa adresa stěžovatele, je stížnost vyvěšena na nástěnce sdružení minimálně po 

dobu jednoho měsíce (nástěnka je umístěna na chodbě za vstupními dveřmi na patře organizace). 

Anonymní podání 

Stížnost vyřizuje vedení organizace do 14 dnů od přijetí. Stížnost je vyvěšena na nástěnce organizace minimálně po 

dobu jednoho měsíce (nástěnka je umístěna na chodbě za vstupními dveřmi na patře organizace). 

 
 
 V případě nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti máte možnost se obrátit s podnětem k prošetření postupu vyřízení 

stížnosti k nezávislému orgánu jakým je např.: 
 

 Magistrát města České Budějovice, odboru vnitřních věcí  - Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla 

Otakara II., 37 092 České Budějovice, tel.: 386 801 111. 

 Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice 4, tel.: 

950 109 111, 387 315 267 (inspekce sociálních služeb). 

 Veřejný ochránce práv, jež působí podle zákona č.349/1999 Sb. Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 

Brno, tel.: 542 542 888. 

 Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 220 515 188. 

 


