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DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

Smluvní strany:  

FOKUS – Písek, z. ú., Lidická 1081, 386 01 Strakonice, IČO 26538776 

Služba sociální rehabilitace ve  Strakonicích je registrována pod číslem 3257665 ze dne  

10. 4. 2009. 

V zastoupení pracovníkem:   

(dále jen „poskytovatel služeb“) 

a 

klientem 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Datum narození: 

Další kontakt: 

Jméno opatrovníka, je-li ustanoven:  

(dále jen „klient“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto DOHODU O POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (dále jen „dohoda“). 

 

Předmět dohody 

1. Předmětem dohody je poskytování služby Sociální rehabilitace poskytovatelem služeb. 

Služba je poskytována v souladu s ustanovením §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č.  505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.   

2. Dohoda a její přílohy upravují vzájemná práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem 

služeb.  

 

Rozsah poskytované služby 

1. Poskytovatel služeb se zavazuje vykonávat pro klienta sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, který zní:  

§70 Sociální rehabilitace 

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 

dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život 

nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 

potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 

ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb. 

(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb 

obsahuje tyto základní činnosti: 
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a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.           

(klient zaškrtne základní činnosti, které bude v rámci služby využívat)  

 

2. Klient poskytovatele služeb může využít fakultativních činností, do nichž patří účast 

v projektech a na terapiích.  V případě využití fakultativních činností bude tato 

skutečnost uvedena ve Formuláři fakultativní činnosti.  

 

Společná ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat lidskou důstojnost klientů  

i zaměstnanců poskytovatele služeb, jejich lidská a občanská práva, svobody a oprávněné 

zájmy.  

2. Smluvní strany se zavazují společně spolupracovat na stanovení osobního cíle a jeho 

dosažení. Za tímto účelem bude vyplněn formulář Individuální plán a pravidelně hodnocen.  

3. Součástí dohody jsou Pravidla soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú., která upravují vztahy mezi 

klienty a poskytovatelem. Klient a pracovník prohlašují, že byli s těmito Pravidly 

vzájemného soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú. dostatečně seznámeni a rozumí jim.  

Podepsáním těchto Pravidel vzájemného soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú. je podmínkou 

uzavření této dohody.  

4. Povinnou přílohou Dohody o poskytování služby sociální rehabilitace jsou tyto dokumenty: 

 Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú. 

 Individuální plán  

      Nepovinnou přílohou jsou tyto dokumenty: 

 Souhlas se sdílením informací třetím osobám, Pravidla postupu podání a řešení 

podnětů, Mapování potřeb, Informovaný souhlas s pořízením a zveřejněním 

fotografií, Krizový plán, Formulář o využívání fakultativních činností, Sazebník, 

Poučení o zpracování osobních údajů, 

      Přílohy této dohody jsou její nedílnou součástí. 

5. Klient může kdykoliv podat stížnost na poskytovatele služby, na konkrétního pracovníka či 

může vyjadřovat svá přání týkající se poskytování služby. Pro tento případ, jsou klientům 

k dispozici Pravidla postupu podání a řešení podnětů. Tato pravidla jsou k dispozici u všech 

pracovníků v přímé péči a u ředitelky organizace. Dále jsou volně přístupné v prostorách 

určených k využívání služby. Na vyžádání je pracovník v přímé péči povinen tyto 

dokumenty klientovi vytisknout či je přímo přiložit k dohodě, jako její nepovinnou přílohu.  

6. V případě, že  je klient omezen ve svéprávnosti Dohodu o poskytování služby sociální 

rehabilitace a Pravidla soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú., podepisuje za přítomnosti klienta 

určený opatrovník.  
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7. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Pokud nedojde ze 

strany klienta nebo poskytovatele služeb nejpozději měsíc před ukončení k písemnému 

oznámení ukončení dohody, bude tato dohoda automaticky prodlužována na dobu dalšího 

jednoho roku.  

 

Místo a čas poskytované služby 

Služba je poskytována během aktuální otevírací doby. Na místě se domlouvají klient i 

pracovník společně.  Služba je poskytovaná v píseckém ambulantním centru na adrese FOKUS 

– Písek, z. ú., Kollárova 485, 397 01 Písek, ve strakonickém ambulantním centru na adrese 

FOKUS – Písek, z. ú., Lidická 1081, 386 01 Strakonice a v Sušickém ambulantním centru na 

adrese FOKUS – Písek, z. ú., Nuželická 60, 342 01 Sušice. Služba je dále poskytována 

v přirozeném prostředí klienta. Ve výjimečných případech uváděných v Pravidlech vzájemného 

soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú. může být služba poskytována i mimo pracovní dobu.   

 

Úhrada za služby 

Poskytovatel služeb poskytuje služby sociální rehabilitace zdarma. Klient hradí ty 

činnosti, které jsou uvedeny v Pravidlech vzájemného soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú. Dále 

si klienti hradí osobní náklady na společných akcích, jako je občerstvení, jízdné, vstupné apod. 

Případné fakultativní činnosti mohou být v některých případech zpoplatněny, o čemž bude 

klient informován s předstihem před poskytnutím fakultativní činnosti.   

 

Ukončení dohody 

1. Klient a poskytovatel služeb mohou smlouvu ukončit dohodou. 

2. Dohodu může klient vypovědět bez udání důvodu s okamžitou platností bez výpovědní 

lhůty. 

3. Poskytovatel může dohodu vypovědět v případech: 

 Klient porušuje opakovaně povinnosti vyplývající z Pravidel vzájemného soužití 

ve FOKUSU – Písek, z. ú. 

 Poskytovatel nebude moci poskytovat službu pouze v případě ukončení 

registrace. Dohoda bude ukončena bez výpovědní lhůty. 

 Pokud klient přestane využívat službu sociální rehabilitace poskytovatele služeb, 

případně není v žádném kontaktu s pracovníkem déle než jeden rok, bude mu dohoda 

automaticky ukončena bez výpovědní lhůty.  

4. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po 

ukončení spolupráce.  

 

 

 

Osobní údaje 

1. Klient byl při podpisu této Dohody seznámen, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní 

údaje zpracovány a uchovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a 

komu budou poskytovány a zpřístupněny.   
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2. Poskytovatel se zavazuje nakládat s údaji v souladu s Nařízením evropského parlamentu a 

rady 2016/679. Tyto údaje jsou uchovávány v osobní složce klienta a v uzamčené skříňce. 

Klíč k této skříňce má pověřený pracovník. Klient má právo za přítomnosti sociálního 

pracovníka nahlížet do své dokumentace. Dokumenty nelze odnášet, ani pořizovat jejich 

kopie bez souhlasu sociálního pracovníka. 

 

Závěrečná ujednání 

1. Dohoda je sepsána ve dvou či třech vyhotoveních (v případě zastoupení opatrovníkem), 

z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.  

2. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dohody a svým podpisem stvrzují, že tuto 

dohodu uzavírají svobodně, dobrovolně a nikoli v tíži za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany jsou s celým textem seznámeny a rozumí mu. Smluvní strany souhlasí se 

všemi ustanoveními a svým podpisem se zavazují jej dodržovat.  

4. Jakékoliv změny této dohody lze provádět jen formou písemných očíslovaných dodatků.  

Tyto dodatky  se automaticky stávají  přílohou dohody, z nichž po jednom vyhotovení 

dodatku obdrží každá ze smluvních stran.   

Přílohy: Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU – Písek, z. ú., Individuální plán 

 

 

 

V.................................................................         dne…………………………………………… 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

………………………………………           ….………………………………………………. 

                     Podpis klienta                           Podpis pracovníka a razítko FOKUS – Písek, z. ú. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

     Podpis opatrovníka, je-li ustanoven 


