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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉ ČE V DOMOVĚ PRO 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM „PRAMEN“ V MNICHOV Ě, 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

Pan (í)..............................................................................................................                                     

Narozen (a)......................................................................................................  

Bydliště ............................................................................................................ 

 

                                                               

    

 

a Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ 

v Mnichově  

Smlouvu o poskytování služby v Domově Pramen 

 

1. 

POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům,  

ve kterém můžete: 

• bydlet 

• jíst 

• pracovat  

• a dělat další věci, které Vás zajímají 

 

Zaměstnanci domova Vám budou pomáhat s tím,  

co budete potřebovat.  
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2. 

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

- Službu, kterou potřebujete, plánujete společně se zaměstnanci 

Domova 

 

 

 

(1) Domov Pramen se zavazuje, že zde můžete: 

• Bydlet 
  

 

 

 

 

 

 

Budete bydlet v.................................... pokoji číslo……… 

 

                 

 

K pokoji patří…………………….. 

 

 

 

- V pokoji je nábytek 

- Můžete si dát do pokoje i vlastní nábytek a pokoj si vyzdobit 

 

- Můžete užívat společné místnosti v Domově: 

 jídelnu, dílny, školu, tělocvičnu, společné koupelny, WC 

 

- V Domově topíme, teče zde teplá a studená voda, jde tu elektrický  

 proud, pereme vám oblečení, zašíváme, žehlíme a uklízíme 

- Pokud to umíte, můžete si prát, žehlit a uklízet svůj pokoj sami 

 

- My se budeme starat o to, aby v Domově bylo všechno v pořádku  

a Vám se zde příjemně bydlelo a žilo 

 

-    Vy nesmíte poškozovat ničit váš pokoj a společné místnosti v Domově 

 

-    Změny můžeme dělat společně, až když se na nich domluvíme 
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• Jíst 

 

-     Dostanete od nás 4x denně jídlo a dostatek pití 

 

 

-     Na jídelním lístku najdete, co bude k jídlu   

 

 

 

 -    Jídlo si můžete předem odhlásit  

  a místo něj dostat balíček 

 

 

ZAMĚSTNANCI DOMOVA VÁM BUDOU POMÁHAT,  

S ČÍM BUDETE POTŘEBOVAT: 

 

 

• S oblékáním, podáváním jídla,  

 při vycházkách,  

 při přesunu na postel nebo vozík 

 

 

 

 

• S hygienou – mytí, péče o vlasy, nehty  

 a zuby, pomoc při použití WC 

 

 

 

        

 

 

 

• Pomůžeme vám s tím,  

 co rádi děláte 
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• Pomůžeme vám při nákupech,  

při cestách do kina, divadla,  

bazénu, za sportem,  

při seznamování a setkávání s kamarády,  

při kontaktu s rodinou (pomoc s telefonováním) 

 

 

 

 

 

 

• Pomůžeme vám, abyste byli  

co nejvíce samostatní  

při nakupování,  

vaření,  

praní,  

žehlení a úklidu 

 

 

 

 

 

 

 

• Pomůžeme vám s jednáním s úřady 

     a při prosazování vašich práv 

 

 

  

 

 

• Budeme se starat o vaše zdraví 
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(2) Domov vám nabízí placený odvoz autem dle vašeho přání. 

 

• Můžeme vám zajistit dopravu do města, na výlet,  

     do kina, divadla nebo kam budete potřebovat  

• Dopravu si musíte zaplatit 

 

3. 

KDE A KDY VÁM BUDEME POMÁHAT 

 

• Budeme vám pomáhat v Domově nebo na jiných místech 

podle toho, jak budete potřebovat 

 

• Budeme tu pro vás každý den i noc – 24 hodin 

 

4. 

VÝŠE ÚHRADY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ 

 

• Za ubytování a jídlo budete jednou měsíčně platit 

• Musí vám zbývat část peněz, které dostáváte (důchod) –  

kapesné. Pokud by váš důchod na zaplacení bydlení a jídla 

nestačil, zaplatíte jen tolik, kolik můžete 

• Pokud byste některý měsíc žádné peníze nedostal (a), tak tehdy     

 zaplatit nemusíte 

• Protože se v Domově o vás budeme starat a pomáhat vám, patří nám i váš příspěvek  

 na péči, který každý měsíc dostáváte 

• Za cesty autem mimo Domov budete platit, pouze za cesty k lékaři neplatíte 

• Na vaše přání vám ukážeme, jak a za co utrácíme peníze, které nám platíte 

• Peníze od vás budeme dostávat předem, vždy do 15. dne toho měsíce, za který platíte 

• Peníze nám budete posílat na náš účet v bance 

• Pokud budete mít na bydlení a jídlo méně peněz než je potřeba, 

musíte nám přesně nahlásit, kolik peněz každý měsíc dostáváte. Musíte nám co  

nejdříve nahlásit i každou změnu (pokud byste začal (a) dostávat méně nebo více  

peněz) 

• Vaše kapesné buď dostanete vy (hospodařit s penězi můžete s pomocí vašeho  

 kmenového pracovníka) nebo je uložíme na váš účet v bance 

• Pokud byste nám zaplatil víc, než bylo třeba, peníze vám vrátíme 
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• Když byste nám řekl (a), že dostáváte méně peněz, než opravdu dostáváte, musel (a)  

 byste nám potom doplatit všechny peníze, které nám podle zákona patří 

 

5. 

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL V DOMOVĚ 

 

• Prohlašujete, že jste dostal (a) a byla seznámen (a): 

- S Pravidly soužití v Domově Pramen 

- S tím, kolik musíte zaplatit za bydlení a jídlo 

- S podáváním a vyřizováním Stížností, připomínek  

a námětů v Domově Pramen 

 

• My se zavazujeme seznámit vás s těmito dokumenty (papíry) 

• Prohlašujete, že jste dostal (a) tyto dokumenty 

• Vy se zavazujete, že budete vše, co je v nich napsáno, dodržovat 

• My se zavazujeme, že vám změny v dokumentech co nejdříve řekneme 

 

6. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

 

(1) Naše práva a povinnosti: 

• Budeme s vámi jednat slušně a s úctou 

• Budeme chránit to, co se o vás dozvíme 

• Budeme vyřizovat vaše stížnosti a připomínky 

• Společně budeme plánovat službu 

• Pokud se zhorší váš zdravotní stav, dáme o tom vědět vaší rodině a opatrovníkovi 

• Budeme chránit vaše osobní vaše osobní věci, aby nedošlo k jejich krádeži 

 

(2) Vaše práva a povinnosti: 

• Budeme se společně scházet a povídat si o tom, co si přejete a chcete mít ve svých 

plánech 

• Souhlasíte, že to, co se o vás dozvíme, použijeme k vyřizování důležitých věcí 

• Máte právo si stěžovat a mít připomínky 
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7. 

VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY 

 

• Ukončení smlouvy musí být sepsáno  

• Nemusíte nám říkat, proč chcete smlouvu ukončit. Smlouva skončí jeden měsíc 

poté, co nám své rozhodnutí napíšete 

• V případě smrti smlouva zaniká 

 

• Můžeme po vás chtít, abyste z domova odešel (a) pouze z těchto důvodů: 

- Jestliže byste hrubě porušoval (a) své povinnosti, o kterých se píše v této smlouvě - 

kdybyste nám neříkal pravdu o tom, kolik peněz dostáváte, kdybyste nám neplatil za 

naše služby (za to, že se o vás staráme, za bydlení, jídlo)  

- Jestliže byste nedodržoval (a) vnitřní pravidla Domova a hrubě je porušoval (a) i po 

tom, co jsme vás napomenuli 

- Pokud by naše služba skončila 

 

• Odejít byste musel (a) jeden měsíc po tom, co byste od nás dostal (a) písemnou 

výpověď.  

 

8. 

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 

 

• Tato smlouva platí od té chvíle, kdy ji podepíšeme – vy a my (Domov Pramen) 

• Smlouva bude platit stále (ne jenom měsíc nebo rok) 

 

9. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

• Podepisujeme dvě stejné smlouvy. Jednu dostanete vy a druhou my (Domov 

Pramen)  

• Smlouvu můžeme změnit nebo zrušit pouze písemně 

• Obě smluvní strany (vy a Domov Pramen) prohlašují, že ve smlouvě je napsáno to, 

co opravdu chtějí a že je k podepsání smlouvy nikdo nepřemlouval ani nenutil 

• Smluvní strany (vy a Domov Pramen) prohlašují, že smlouvu přečetly (nebo vám ji 

někdo přečetl), rozumí tomu, co se v ní píše a souhlasí s tím. Jako znamení, že se 

smlouvou souhlasí, ji podepisují svými vlastnoručními podpisy 
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• Po ukončení smlouvy musíte opustit Domov a vrátit zapůjčené věci 

• Komu máme zavolat, pokud budete mít vážný problém (nemoc)? 

 

 

 

V Mnichově, dne ................... 

 

 

 

 

...............................................        ............................................. 

  podpis klienta                                                                      podpis poskytovatele  

                                                                              


