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Smlouva o poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství  

dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 

 

podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v textu dále jen „smlouva), kterou 

uzavírají tyto smluvní strany: 

 

Oblastní charita Česká Kamenice 

Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice 

IČ: 70818134, 

zastoupená  Bc. Štěpánkou Keckovou  

na straně jedné (v textu smlouvy dále jen „poskytovatel“) 

a 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………...….   

narozen: .……………………………………………………………………………………….. 

trvale bytem: ………….……………………………………………………………..……….…  

na straně druhé (v textu smlouvy dále jen „klient“) 

 

I. 

Rozsah a průběh poskytování sociální služby 

 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi služby odborného sociálního poradenství 

           Formou konzultací v terénu  - ve výkonu trestu odnětí svobody           

 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

b) sociálně terapeutické činnosti 

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

záležitostí 

 

Rozsah  služby je definovaný zakázkou klienta (dotazník pro zájemce). Průběh služby je 

zaznamenán v zápise z individuální konzultace.   

 

II. 

Osobní cíl klienta sociální služby 

 

Osobním cílem klienta je: …..……………..……………….……………………………………..  

 

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

(srozumitelná formulace toho, čeho chce klient za pomoci sociální služby dosáhnout). 

 

 

 

 

      OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE 
      Odborné sociální poradenství 
      Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice                    
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III. 

Místo a čas poskytování služby 

1) Činnosti služby jsou klientovi poskytovány na adrese :  

 Věznice : Všehrdy, Bělušice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Plzeň-Bory, 

Ostrov nad Ohří, Jiřice, Praha- Pankrác,   

 Vazební věznice. Litoměřice, Teplice, Liberec 

 

 

a v případě potřeby uživatelů na území Karlovarského, Královehradeckého, Libereckého, 
Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje.   
 

2) Časový harmonogram služeb poskytovaných klientovi: 

     Pondělí – pátek  08.00 – 16.00 - terénní konzultace ve věznicích  

 

Termín dalšího setkání s klientem je vždy dohodnut  s předstihem.     

      

IV. 

Výše a způsob úhrady za sociální službu  

Veškeré služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány zdarma  

 

V.  

Informování jiných osob 

 

Souhlasím, aby klíčový pracovník sděloval informace o mně těmto osobám: 
 

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

a to v rozsahu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
      Tento souhlas může klient kdykoliv  p í s e m n ě  odvolat, či změnit. 
 

 

VI. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel služby 

 

Klient prohlašuje, že byl seznámen s pravidly služby odborné sociální poradenství, která jsou 

přílohou a nedílnou součástí smlouvy, a zavazuje se tato pravidla dodržovat.  
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                                                                      VII. 
                                     Další ujednání a individuální potřeby klienta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VIII. 

Doba platnosti a účinnosti smlouvy 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu ………………………………..  s možností prodloužení   

 

 

IX. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu kdykoliv s okamžitou platností.  

2) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit a to pouze z těchto důvodů: 

a) Klient hrubě opakovaně porušuje základní pravidla poskytování služby  
b) Klient bezdůvodně nevyužívá službu ve sjednaném rozsahu  
c) Poskytovatel ukončuje svou činnost - zákonná lhůta pro ukončení poskytování služby 

je nejvýše 3 měsíce. 
d) Klient přechází z formy terénních konzultací ve VTOS do asistence po propuštění z 

VTOS 
X. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

3) Klient nemůže práva vyplývající z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

smlouvu neuzavřely v tísni za zjevně nevýhodných podmínek. 

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

plně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V …………….. …………………dne ………… 

 

 

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

               podpis klienta          podpis poskytovatele 

                                                                                          v z. Mgr. Kamila Kubelková Rychlá 

                                                                                                   v z. Bc.   Tomáš Formánek 

 

                                                                                                                                                   
 

Přílohy: Základní pravidla, Postup při podání a vyřízení stížnosti/podnětu   


