R-MOSTY, zapsaný spolek
pobočka Azylový dům Mladá Boleslav, Nádražní 43
Blahoslavova 4 / Praha 3 / kancelar@r-mosty.cz / www.r-mosty.cz IČO:67776779 / TEL.:222
581 241

Smlouva o poskytování sociálních služeb –
umístění do Azylového domu R- Mosty
Smluvní strany:
Poskytovatel:
R-Mosty, z. s., Blahoslavova 4
Praha 3
zast.:
a
Uživatel:
jméno, příjmení:
datum narození:
číslo OP:
telefon:
trvalé bydliště:
Článek I.
Předmět smlouvy
(1) Na základě této smlouvy z.s. R-Mosty, Blahoslavova 4, Praha 3, v souladu se zákonem
o sociálních službách poskytujeme registrovanou službu azylového domu v následujícím
rozsahu:



poskytnutí služeb osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních
záležitostí

Ubytovací služba se poskytuje pro uživatele a jeho nezletilé děti:
1) Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
2) Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
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3) Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
4) Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Článek II.
Místo poskytované služby
(1) Služba je sjednána v článku I. Smlouvy se poskytuje v Azylovém domě pro matky
s dětmi, provozovatelem v Mladé Boleslavi, Nádražní č.p 43, Čejetičky.
(2) Uživatel má k dispozici pokoj č. … se základním vybavením. Při nástupu bude
s uživatelem sepsán protokol o inventáři vnitřního vybavení pokoje, který bude v průběhu
aktualizován. V případě poškození vybavení, či ztráty může poskytovatel požadovat od
uživatele náhradu škody.
(3) Mimo přidělený pokoj může uživatel užívat dle provozního řádu společné části domu:
a) kuchyň
b) společenskou místnost
c) sprchový kout
d) WC
e) zahradu
f) prádelnu
(4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud i odvoz
odpadu
(5) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené poskytovatelem k ubytovaní a k užívání
řádně, v prostorách nesmí bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
Článek III.a
Doba poskytované služby
(1) Služba je sjednána na dobu určitou od

do

(2) Pobyt je ukončen - uplynutím smluvní doby
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- výpovědními důvody viz.čl.VI.
(3) Doba pobytu je rozdělena do 3 fází:
a) vstupní
b) pobytová
c) ukončovací
(4) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat:
a) sociálně terapeutické činnosti
b) aktivizační činnosti
c) ubytovací služby
Článek III.b
Rozsah poskytované služby



Ubytování v AD
Pomoc sociálního pracovníka při hledání stabilního bydlení mimo AD
Pomoc sociálního pracovníka se zajištěním financí na úhradu běžných potřeb
Pomoc při řešení sociálně-právních úkonů
Pomoc sociálního prac. při vyřizování dávek SSP a hmotné nouze
Pomoc sociálního prac. při vyřizování dalších dokumentů a kontaktu s úřady
Pomoc s řešením rodinných záležitostí

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Článek IV.
Práva a povinnosti uživatele služeb
Α) Práva uživatele – uživatel má právo:
- přiměřenou míru soukromí
- užívat prostory přidělené k bydlení včetně jeho vybavení
- se obracet se žádostmi o individuální pomoc při řešení své sociální situace
za předpokladu, že se sám na řešení aktivně podílí
- podávat stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaných služeb
- být seznámen s provozním řádem, návštěvním řádem
- ukončit službu bez udání důvodu
- na ochranu osobních údajů podle Zákona 101/2000 Sb.
- vyjádřit písemně (Dodatkem k této smlouvě) souhlas či nesouhlas
s poskytováním informací o pobytu v azylovém domě
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Β) Povinnosti uživatele – uživatel je povinen
- dodržovat základní hygienické předpisy, předpisy o ochraně zdraví a
majetku, protipožární předpisy
- vždy v plné míře odpovědný za své nezletilé dítě
- dodržovat návštěvní a provozní řád
- dodržovat zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných omamných látek ve
společných prostorách domu
- chránit vybavení a zařízení
- provádět úklid prostor přidělených k bydlení a podílet se na úklidu
společných prostor podle harmonogramu úklidu
- zdržet se agresivního chování vůči pracovníkům nebo jiným uživatelům
služby
- řádně a včas platit poplatky za poskytovanou službu
Článek V.
Cena a termíny úhrady
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování, která se řídí podle Zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách v pozdějším znění:
dospělá osoba 70,-Kč/den*
nezletilé dítě 40,-Kč/den.*
(2) Úhrada za ubytování se platí zálohově za kalendářní měsíc, a to nejpozději do
v pracovní den v kalendářním měsíci.
(3) Uživatel je povinen a zavazuje se úhradu platit v hotovosti.
(4) Ceník poskytovaných sociálních služeb je zdarma.
Článek VI.
Výpovědní důvody a lhůty
(1) Výpovědní důvody
A) okamžitá výpověď
- nedodržení platby za pobyt
- hrubé porušení kázně – agresivní chování vůči ostatním
- přespání cizí osoby u klientky na pokoji
- po třetím napomenutí
- opakované porušení provozního či návštěvního řádu
B) napomenutí
- ponechání dítěte bez dozoru
- porušení povinností vyplývající z pravidel bytu (nedodržení
návštěvního a provozního řádu, rušení nočního klidu) nebo jiné porušení
*poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání této Smlouvy zvýšit částku na aktuální povolenou výši závazných předpisů k zákonu 108/2006 Sb.
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této smlouvy mimo situace v bodu A
(2) Výpovědní lhůta
a) Okamžitá výpověď (do 24 hodin) - z důvodů uvedených v odstavci A, tohoto článku
b) Výpověď uplynutím sjednané doby
Výpověď musí být předána osobně v písemné formě s účastí jednoho svědka (druhý
soc. pracovník, vedoucí AD či správcová AD), převzetí stvrdí klient podpisem. V případě,
že klient odmítne stvrdit převzetí výpovědi, nemá tato skutečnost odkladný účinek na
ukončení pobytu. Na výpověď se napíše dodatek, že klient odmítl stvrdit převzetí
výpovědi, což svým podpisem stvrdí svědek i soc. pracovník, který výpověď klientovi
předával.
Článek VII.
Ujednání o dodržování provozního řádu stanoveným poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s provozním řádem, v němž se poskytuje sociální
služba podle této Smlouvy.
(2) Uživatel prohlašuje, že Provozní řád byl předán v písemné podobě, že tento řád přečetl
a že jim plně porozuměl.
(3) Uživatel se zavazuje a je povinen tyto pravidla dodržovat.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
(1)Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
s oběma smluvními stranami do dne:
Uživatel nemůže práva z této smlouvy podstoupit na jiného.
(3)Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(4)Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(5)Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Článek IX.
Doložka o opuštění a vyklizení prostor v případě ukončení činnosti poskytovatele

www.r-mosty.cz / tel. sídlo: +420-222 581 241, tel. AD Ml. Boleslav: +420-326 723 005; L 7624 u Měs. soudu v Praze

(1) Uživatel služby bere plně na vědomí, že jeho/její pobyt i pobyt nezletilých dětí
v prostorách azylového domu ani tato smlouva uživatelům nezaručuje žádný nárok
na nájemní vztah ani užívání prostor v domě po ukončení poskytování této služby.
(2) Stejně tak uživatel svým podpisem stvrzuje, že v případě ukončení činnosti
poskytovatele R-Mosty, z.s. nebo ukončení nájemní smlouvy s majitelem objektu
avizované vývěskou v prostoru domu nebo písemnou výpovědí, ztrácí poskytovatel
právo na užívání objektu a uživatel služby musí prostory opustit ve vymezené lhůtě
3 měsíců. Všechna práva na užívání objektu včetně práva na vyklizení prostor po 3
– měsíční výpovědní lhůtě (dle nájemní smlouvy poskytovatele služby R-Mosty a
majitele objektu) přechází na majitele objektu.
(3) Uživatel bere na vědomí, že setrvávání v prostorách objektu azylového domu po
této lhůtě i vyklizení jím neoprávněně užívaných prostor mu budou dány k náhradě.
Zároveň je uživatel i v této výpovědní lhůtě povinen dodržovat provozní řád
azylového domu se všemi podmínkami danými touto smlouvou v předchozích
bodech.

Podpisem této smlouvy také stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se skutečností, že
součástí financování sociální služby Azylový dům v Mladé Boleslavi R-Mosty, z.s. je
Individuální projekt Středočeského kraje – Základní síť sociálních služeb
Středočeského kraje III OP LZZ z prostředků Evropského sociálního fondu EU a
souhlasím s tím, abych jako klient/ka služby byla zároveň vedena jako klient/ka tohoto
projektu
(celý text projektu je k nahlédnutí u pracovníka AD v kanceláři v přízemí) a rovněž
souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů (jméno, kontaktní adresa, rok narození, typ
využité aktivity) třetím osobám pověřeným kontrolou projektu ze strany řídícího orgánu MPSV
nebo Evropské komise či jiného orgánu oprávněného provést kontrolu projektu).

Potvrzuji, že smlouvu jsem četla a jejím bodům rozumím a souhlasím s jejími podmínkami
ano
ne
/nehodící se škrněte/
V Mladé Boleslavi, dne

_______________________
Podpis uživatele

___________________________
Razítko a podpis
poskytovatele
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