
 
ITY z.s. 

spolek se sídlem Starý Jičín 34, Starý Jičín 742 31, IČO: 01821351 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby 

Uživatel (klient): 

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

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………… 

zastoupený (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………. 

telefon: …………………………………………… 

vztah zástupce k uživateli (klientovi): ………………………………………………………………………………. 

 

Poskytovatel: ITY z.s. 

742 31 Starý Jičín 34 

IČ: 01821351 

zastoupený: Mgr. Pavlou Poláškovou Nari  

čl. I. Účel smlouvy 

Smlouva se uzavírá za účel poskytování odlehčovací služby. Spolek ITY poskytuje registrovanou sociální službu dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služby, identifikátor: 5948525 

čl. II. Rozsah poskytování sociální služby 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli služby dle zákona dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

e) sociálně terapeutické činnosti, 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

h) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění. 

Sociální služba je určena dětem a mládeži od 5 do 26 let s handicapem. Při poskytování sociální služby je zajištěno 

pouze běžné podávání medikace. Klientům, kteří vyžadují zvláštní zdravotní péči sociální služba není poskytována. 

 

čl. III. Místo a čas poskytování sociální služby 
 

Odlehčovací služba je ve formě ambulantní poskytována v Respitním centru v místě sídla poskytovatele. Ve formě 

terénní v místě bydliště uživatele. Respitní víkendové a týdenní hlídání je poskytováno v místě uvedeném na 

přihláškách.  

 
čl. IV. Výše úhrady a způsob jejího hrazení 

 
1. Ambulantní odlehčovací služba v místě sídla poskytovatele: 

ve dnech: cena v Kč: 

úterý, středa (9.30 – 13.30); čtvrtek (13.30. – 17.30) 110,- / hod. 

  



 
ITY z.s. 

spolek se sídlem Starý Jičín 34, Starý Jičín 742 31, IČO: 01821351 

 

2. Terénní forma odlehčovací služby 

Terénní hlídání – zajištění osobní asistence v místě bydliště klienta: 

ve dnech: cena v Kč: 

úterý, středa (9.30 – 13.30); čtvrtek (13.30. – 17.30) 110,- / hod. 

Respitní víkendové a týdenní hlídání: 

 cena v Kč 

týdenní  5 300,- 

víkendové 3 200,- 

Aktuální termíny jsou uvedeny na www.ity-os.cz 

Úhrada služeb je formou: převodu na bankovní účet spolku ITY z.s.: 2700447814/2010 nebo v hotovosti 

koordinátorovi odlehčovací služby. 

čl. V. Ujednání o dodržování vnitřních předpisů ITY z.s. 

Poskytovatel je povinen dodržovat vnitřní předpisy spolku ITY z.s. Poskytovatel je povinen umožnit uživateli seznámení 

s vnitřními předpisy spolku ITY z.s. 

Uživatel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že se seznámil s vnitřními předpisy a etickým kodexem spolku ITY z.s. 

a s právem podávat stížnosti na způsob poskytování soc. služby. 

čl. VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Po dohodě s poskytovatelem může být výpověď účinná 
bezodkladně po jejím podání. 

Poskytovatel může vypovědět smlouvu na základě porušení povinností vyplývající ze smlouvy ze strany uživatele, 
jedná se zejména o porušení vnitřních předpisů a etického kodexu ITY z.s., nebo kdy dojde k takové změněně na straně 
uživatele a ten již nebude spadat do cílové skupiny pro poskytování sociální služby uvedené v čl. I. 

čl. VII. dobu platnosti smlouvy a závěrečné ustanovení 

Tato smlouva je uzavřena na období jednoho kalendářního roku, ve kterém byla uzavřena. Na konci kalendářního roku 
smlouva zaniká. 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejich obsahu rozumí a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí, což 

stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

v ……………………….………………. datum ……………………………..  

 

 

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

uživatel (klient)       poskytovatel 

 

http://www.ity-os.cz/

