Sociální rehabilitace
Poradenské centrum pro děti a mládež

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
(dále jen „smlouva“)
mezi uživatelem služby
a
Centrem J. J. Pestalozziho, o.p.s.
1)

SMLUVNÍ STRANY:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Sídlo: Štěpánkova 108, Chrudim, 537 01
Zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem, ředitelem o.p.s.
Sociální rehabilitace zastoupená pracovníkem……………………………………………..
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení:________________________________
Datum narození:_________________________________
(dále jen „uživatel“)
2)

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Sociální rehabilitace – §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
3)

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4)

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

Adresa: Štěpánkova 108, 537 01, Chrudim
Otevírací doba: Pondělí 7:30 –17:00 hod.
Úterý 7:30 – 15:30 hod.
Středa 7:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek 7:30 – 16:00 hod.
Pátek 7:30 – 14:30 hod.
(po domluvě dle potřeb uživatele)
5)

VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU:

Služby Poradenského centra jsou poskytovány ZDARMA.
6)
UJEDNÁNÍ
O
DODRŽOVÁNÍ
VNITŘNÍCH
PRAVIDEL
STANOVENÝCH
POSKYTOVATELEM PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
Uživatel souhlasí a svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen a bude dodržovat vnitřní pravidla
Poradenského centra (Pravidla o poskytování služby, pravidla pro podávání stížností, pravidla
bezpečnosti a pravidel na přenesených pracovištích PC, pravidla na aktivitách PC).
Podmínky poskytování služeb:
• zájem uživatele a dobrovolnost
• aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
• souhlas uživatele s pravidly, podmínkami služby, se zpracováním osobních údajů

7)
VÝPOVĚDNÍ DŮVODY
Ze strany uživatele:
a) po naplnění stanovených cílů uživatele
b) po uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služeb
c) bez udání důvodů, kdykoliv během poskytování služby
Ze strany poskytovatele (PC):
a) pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale
i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu PC
b) okamžité ukončení poskytování sociální služby, jestliže uživatel hrubě nebo opakovaně
porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
8)
DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
Služba PC je uzavírána zpravidla na dobu 1 roku. Před uplynutím této doby může uživatel služby
požádat o její prodloužení. Pokud žádá uživatel o prodloužení smlouvy, jeho žádost se posuzuje
individuálně s ohledem na jeho potřebnost.

V Chrudimi dne: ________________

………………………
Podpis pracovníka

……………………….
Podpis uživatele služby

