
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

 

Pan/paní: 

 

jméno a příjmení: 

datum narození: 

adresa:    

 

dále jen „Uživatel“ 

 

zastoupený/á zákonným zástupcem: 

jméno a příjmení: 

narozen/a: 

adresa: 

 

a 

 

 

Poskytovatel:    FOKUS Vysočina, z.ú. 

    5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 

    IČO: 15060306 

zastoupený Mgr. Jitkou Klepetkovou – vedoucí 

střediska 

 

dále jen „Poskytovatel“ 

 

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

tuto 



 

 

Smlouvu o poskytnutí služby sociálně terapeutické dílny podle §67 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Rozsah poskytování služby byl sjednán takto: 

 

 pomoc při zajištění stravy 

pomoc při výběru vhodného stravovacího zařízení v blízkosti 

sociálně terapeutické dílny, pomoc při dojednání pravidelného 

stravování 

 

 pomoc při osobní hygieně 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

 nácvik dovedností k začleňování  

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování  

 

 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 

návyků a dovedností, 

konkrétně těchto: 

 učit se nové pracovní činnosti 

 získat představu o svých pracovních schopnostech a 

naučit se odhadnout své síly 

 nácvik dodržování doby programu – pravidelnost 

docházky, dodržování přestávek apod. 



 

 nácvik samostatnosti při zvládání zvolených činností 

 zvýšení pracovní výkonnosti – zlepšit soustředění, 

zručnost při práci apod. 

 příležitostně se účastnit prodejních akcí 

 

II. 

Podmínky poskytování služby 

 

1. Osobní cíl Uživatele v době uzavření Smlouvy včetně frekvence a 

doby poskytování služby: 

……………………………………………………………………….. 

 

Cíl bude dále upřesňován v průběhu individuálního plánování 

spolupráce. 

 

2. Uživatel se zavazuje dle svých možností spolupracovat 

s pracovníkem sociálně terapeutické dílny na dosahování osobního 

cíle 

 

3. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání služby zajistit pracovníka 

sociálně terapeutické dílny, 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 

 

 

III. 



 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

1. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v prostorách 

sociálně terapeutické dílny FOKUSu Vysočina, z.ú.: Na Valech 

290, 583 01 Chotěboř 

2. Služba se poskytuje v tomto časovém rozsahu: 

 

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 sociálně 

terapeutické dílny, 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 zvlášť hrubě poruší 

povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních pravidel sociálně 

terapeutické dílny. 



 

3. Výpovědní lhůta činí pět dní a počíná běžet dnem, kdy byla druhé 

straně doručena. 

 

VII. 

Doba platnosti smlouvy 

 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a je sjednána na dobu určitou do …. 

 

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 Sociálně terapeutické dílny Bludiště. 

 

V ………………………………………… dne…………….. 

 

……………………………    ……………………………… 

podpis uživatele       podpis poskytovatele 

 

…………………………………………………… 

podpis  zákonného zástupce 

 

 


