Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v terapeutické komunitě v nulté fázi
SANANIM, o. s.
IČO: 496090
se sídlem: Ovčí hájek 2549/64 A, 158 00 Praha 13
zastoupené: ……………………………………………………………….
na základě pověření vedoucím Terapeutické komunity Němčice
(dále též jen poskytovatel)
a
pan/paní: …………………………………………………………………....
rodné číslo: ………………………………………………………………....
bytem: …………………………………………………………………..…...
adresa pro doručování: …………………………………………………....
(dále též jen klient)
uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tuto
smlouvu (dále též jen smlouva):
I. Úvodní prohlášení
Klient výslovně prohlašuje, že tato smlouva je uzavírána na jeho přímou žádost o poskytnutí
terapeutické pomoci.
II. Rozsah poskytované sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat a zajistit ve prospěch klienta ode dne jeho přijetí do
terapeutické komunity a po dobu trvání jeho pobytu v ní ubytování s nezbytným sociálním,
hygienickým a společenským zařízením, společné prostory, stravování a terapeutickou péči
v rozsahu poskytovateli dostupném.
2. Součástí poskytované služby je mimo jiné též topení, teplá a studená voda, osvětlení
a úschova cenností.
III. Strava
1. Poskytovatel poskytne klientovi stravu a nápoje podle vnitřních pravidel terapeutické komunity
v souladu s jeho základními potřebami a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.
2. Klient se podle vnitřních pravidel terapeutické komunity podílí na přípravě stravy.
3. Klient má k dispozici společnou kuchyň.
IV. Terapeutická péče a pomoc
Poskytovatel poskytne klientovi nezbytnou
a dohodnutého terapeutického programu.
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V. Místo a doba poskytované sociální služby
1. Sjednaná sociální služba podle této smlouvy bude poskytována od .……… do .……… a na
základě vzniklé potřeby a podle možností poskytovatele může být prodloužena nebo zkrácena
zvláštním písemným ujednáním nebo rozhodnutím poskytovatele.
2. Určeným místem poskytované sociální služby je specializované pracoviště a zařízení
poskytovatele ……………………………………………………………………….
3. Sociální služba ujednaná podle této smlouvy se po dobu její platnosti poskytuje nepřetržitě 24
hodin denně.

VI. Povinnosti klienta
1. Klient je povinen se podrobit terapeutickému programu a osobnímu programu ve způsobu,
čase, zařízení a místě mu určeném. Dále je povinen se podrobit dennímu řádu, dodržovat
pravidla komunity, jakož i všechny další povinnosti spojené s určeným terapeutickým
programem a procesem.
2. Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného
chování, hygieny a úcty k okolí.
3. Klient nesmí zneužívat poskytovaných výhod a služeb nad rámec stanoveného terapeutického
programu.
4. Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání drog, popřípadě jiných návykových a zdraví
poškozujících látek pod sankcí ukončení terapeutického programu a procesu.
5. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti všech klientů jsou rovná bez ohledu na pohlaví,
rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální
původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, sexuální orientaci, věk, duševní
a fyzické vady, zdravotní stav i minulost nebo veřejné a majetkové postavení.
VII. Výše úhrady a náhrada účelně vynaložených prostředků
1. Klient bere na vědomí, že poskytovatelem mu poskytovaná sociální služba spojená
s terapeutickým programem je bezúplatná.
2. V případě, že klient pobírá sociální nebo nemocenské dávky, přispívá jednou třetinou
finančního obnosu z této dávky na sportovní a zátěžové programy proti dokladu, který mu
terapeut vystaví. Takto získané peníze jsou využity ve prospěch klientů léčících se v TK
Němčice o. s. SANANIM.
VIII. Ukončení spolupráce a výpovědní důvody
1. Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoliv bez udání důvodů.
2. Výpovědní lhůta ze strany klienta je 24 hodin.
3. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
a) hrubé či opakované porušení pravidel chování dohodnutých touto smlouvou nebo
opakované porušování norem slušného chování,
b) narušení terapeutického programu užíváním návykových látek nebo manipulací
s nimi.
IX. Prohlášení klienta
Já níže podepsaný: ……………………………………… nar: ……………….
1. Beru na vědomí a v plné vážnosti prohlašuji, že dobrovolně přijímám služby občanského
sdružení SANANIM, a současně se zavazuji, že budu dobrovolně a aktivně přijímat a plnit
pokyny členů terapeutického týmu, stejně jako přijímat poskytované služby spojené výlučně
s mou osobní léčbou a určeným terapeutickým programem. Jsem si plně vědom skutečnosti,
že poskytovaná služba je spojena s obnovou mého zdravotního stavu, společenského
postavení, sociální a pracovní rehabilitací, a k tomuto se zavazuji plně dbát všech pokynů
a instrukcí terapeutických týmů. Jsem si plně vědom všech důsledků spojených s porušením
výše stanovených pravidel a mých povinností. Současně prohlašuji, že nejsem zbaven ani
omezen ve své způsobilosti k právním úkonům a že jsem byl o svých právech a povinnostech
řádně poučen a stanovená pravidla pro terapeutickou komunitu bez výhrad přijímám
a souhlasím s nimi.
2. Poučení o právech a povinnostech klientů jsem obdržel v jednom stejnopise. Na důkaz
vážnosti své vůle toto čestné prohlášení vlastnoručně níže současně s uzavřenou smlouvou
podepisuji.
3. Potvrzuji skutečnost, že současně se sepisem této smlouvy jsem k informaci obdržel stejnopis
smlouvy „O poskytnutí služby sociální péče v terapeutické komunitě - 1. fáze“, která tuto
smlouvu nahradí.
4. Beru na vědomí, že pro případ hrubého porušení pravidel a norem slušného chování,
vnitroorganizačních řádů a předpisů, jakož i narušení terapeutického procesu a osobní kázně
mohu být z programu a procesu vyloučen.

5. Souhlasím se sběrem mých osobních dat spojeným s probíhajícím terapeutickým procesem.
X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž jeden
obdrží klient a jeden poskytovatel.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.
3. Smlouva se úředně neověřuje.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém textu, jakož i v jejích
částech, že smlouvu podepisují svobodně, vážně, nikoliv v naléhavé tísni a že se smlouvou
bez výhrady souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V ……………… dne ……………

V ……………… dne ……………

