
 

 1 

Temperi, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní směrnice 

 

VS - SAS - 3/14 

 Jednání se zájemcem o službu 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny a s dětmi  

3a) 

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální 

službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle 

těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

 

Kdo může být zájemcem o službu: 

Za potenciálního uživatele služby (zájemce) považujeme osobu, která spadá do cílové sku-

piny zařízení a je ohrožena nepříznivou sociální situací. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje nepříznivou sociální situaci jako osla-

bení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální 

situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných dů-

vodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před soci-

álním vyloučením. 

Důvody nepříznivé sociální situace mohou být u každého člověka rozdílné a nemůže tedy 

existovat univerzální šablona, podle které by se dalo usuzovat, zda je člověk v nepříznivé situaci či 

nikoliv. 
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Postup při jednání se zájemcem 

 

1. První kontakt se zájemcem  

a) v ambulanci Centra pomoci pro rodiny s dětmi 

Pokud zájemce projeví při první návštěvě zájem o využívání sociální služby, pracovník mu předá 

veškeré informace (viz článek 2. Poskytnutí informací o poskytované sociální službě).  

 

b) v terénu 

Pokud se pracovník setká se zájemcem v rámci terénu, představí se, představí sociální službu, 

předá zájemci leták určený k základnímu informování o službě.  

 

c) dojednání osobní schůzky je možné i některým z následujících způsobů  

• v Českých Budějovicích  

Pokud zájemce projeví zájem o využívání sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 

může si dojednat osobní schůzku některým z následujících způsobů: 

o Písemně:  Temperi, o.p.s. – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 

Jar. Haška 1818/1 

370 04 České Budějovice                  

o Telefonicky: 380 831 415 nebo 778 168 970 

o E-mailem:  tempericb@tempericb.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vašíčková – vedoucí sociální pracovnice,  

tel.: 778 168 970, lenka.valisova@tempericb.cz 

 

• v Českých Velenicích 

Pokud zájemce projeví zájem o využívání sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, může si dojednat osobní schůzku některým z následujících způsobů: 

o Písemně:  Temperi - Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 

Vitorazská 77 

378 10 České Velenice                  

o Telefonicky: 704 000 719 nebo 704 000 729 

o E-mailem:  tempericb@tempericb.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Sedláčková – zástupce vedoucí sociální pracovnice,  

tel.: 704 000 729, marie.sedlackova@tempericb.cz 
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2. Poskytnutí informací o poskytovaných sociálních službách 

Pracovníci podrobně seznámí zájemce s obsahem a cíli poskytované služby (sociálně aktivi-

zační služby pro rodiny s dětmi) a s okruhem osob, pro které je předmětná služba určena. Dále jsou 

předány informace týkající se smlouvy o poskytované sociální službě, vnitřních pravidlech poskyto-

vatele, postupu stanovení osobního cíle a krocích směřujících k jejich naplňování. Součástí jednání 

je také základní seznámení se s prostředím, provozem zařízení a případně též s dalšími pracovníky. 

Zájemci o sociální službu jsou též sděleny zásady (práva a povinnosti), v rámci kterých jsou sociál-

ních služby realizovány. Pracovník současně nabídne zájemci příslušné informační materiály o po-

skytované sociální službě. Pracovník současně ověřuje, zda je zájemce s podanými informacemi 

skutečně dobře obeznámen.  

Pokud bude mít zájemce o nabídnuté služby dále zájem a současně pracovník vyhodnotí, že 

zájemce spadá do cílové skupiny a jeho základní požadavky odpovídají činnostem sociálně aktivi-

zační služby, uzavřou písemnou smlouvu o poskytování sociální služby dle postupu popsaném ve 

VS – SAS – 4/14 „Smlouva o poskytování sociální služby“. 

 

Zásady při jednání se zájemcem o službu 

• Informace jsou poskytovány úplně, přehledně a srozumitelně s ohledem na schopnost zájemce 

o službu takovým informacím porozumět. Voleny jsou vhodné komunikační prvky 

(např. opakování informace, zjednodušené techniky informování, grafické znázornění 

předávané informace, vyjasňování).  

• Při jednání je vytvořen dostatečný prostor pro dotazy zájemce. Vždy se ověřuje, zda zájemce 

poskytnutým informacím porozuměl. 

• Informace jsou poskytovány ve vhodném prostředí, bez rušivých vnějších vlivů. 

• Je respektováno soukromí, diskrétnost při jednání (jsou zachovávány důvěrné informace, je 

dodržována ochrana osobních údajů).  

• Jednání se může zúčastnit i osoba, kterou si zájemce sám určí. 

• Před započetím poskytování sociální služby je zájemce informován o nutnosti uzavření smlouvy 

o poskytování sociální služby. Zájemce je informován, že poskytovatel sociální služby uzavírá 

písemnou smlouvu. 
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3b) 

Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, 

které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální 

služby. 

 

Zjištění požadavku, potřeb, očekávání a osobních cílů zájemce 

Mapování potřeb zájemce 

Vedoucí sociální pracovník nebo sociální pracovník umožní zájemci (příp. jeho zákonnému zástupci 

nebo osobě, která zájemce doprovází) vyjádřit své požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle, 

které by bylo možné zabezpečit prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb. Zjištění požadavků, 

potřeb, očekávání či osobních cílů zájemce se realizuje využitím vhodných metod a technik (např. 

prostřednictvím rozhovoru s prvky aktivního naslouchání, techniky „životního pole“, identifikace sil-

ných a slabých stránek rodinného systému). Vedoucí sociální pracovník nebo sociální pracovník si 

v průběhu zjišťování informací ověřuje, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, pro kterou 

poskytuje sociální služby. 

 

3c) 

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální 

službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

 

Odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby 

1. Důvody k odmítnutí  

Organizace neposkytuje sociální službu v přesně stanovených případech. Zájemci jsou odmítnuti 

v případě, kdy: 

a) zájemce nespadá do cílové skupiny služby nebo zakázka zájemce neodpovídá povaze na-

bízených sociálních služeb, 

b) je naplněna kapacita služby a v blízké době není pravděpodobné uvolnění kapacity (K napl-

nění kapacity služby dojde, pokud sociální pracovník na 1 úvazek poskytuje službu 20-24 

uživatelům.), 

c) zájemci o službu byla vypovězena smlouva o poskytování této sociální služby z důvodu po-

rušování povinností vyplývajících ze smlouvy nebo vnitřních předpisů poskytovatele v době 

kratší než 6 měsíců před touto žádostí. 
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2. Oznámení o odmítnutí a nepřijetí zájemce 

O odmítnutí zájemce může rozhodnout pouze vedoucí sociální pracovník, popř. pověřený sociální 

pracovník organizace, a to na základě výše zmíněných důvodů k odmítnutí. Odmítnutý zájemce je 

zařazen do „Evidence odmítnutých zájemců“ vedené v elektronické podobě. V případě odmítnutí je 

zájemci dán prostor se k rozhodnutí vyjádřit. 

 

Pokud byl zájemce odmítnut z kapacitních důvodů (viz výše bod 1b), vedoucí sociální pracovník ho 

současně zapíše do evidence „Seznam zájemců o službu při plné kapacitě klíčových pracovníků“ 

(viz Příloha A). Do evidence „Zájemci o službu“ se uvede datum zaevidování a základní identifikační 

údaje zájemce. Zájemce bude současně instruován, že jakmile dojde k uvolnění kapacity, bude oslo-

ven s nabídkou sociální služby. Následně sociální pracovník uvede datum, kdy byl zájemce kontak-

tován a zda se zájemce stane uživatelem služby.  

 

Při odmítnutí zájemce o službu z kapacitních důvodů vyplní sociální pracovník dokument „Souhlas 

se zpracováním osobních údajů zájemce o službu“ (Viz Příloha B). Tento dokument je nutné vyplnit 

v souvislosti s tím, že zájemce o službu poskytuje organizaci osobní údaje. 

 

Zájemce je informován, že maximální délka evidence je 3 měsíce ode dne zápisu do evidence zá-

jemců o službu. Pokud během této doby není uvolněna kapacita, je zájemce o službu kontaktován, 

zdali jeho zájem o evidenci stále přetrvává. V případě, že jeho zájem netrvá, je souhlas zájemce 

z evidence vyškrtnut a dokument „Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o službu“ je 

skartován. Pokud jeho zájem trvá, bude tato doba prodloužena o další 3 měsíce, následně je zá-

jemce znovu osloven a s tím, že je vyřazen z evidence zájemců o službu a dochází ke skartaci jeho 

údajů. 

 

Pokud odmítnutý zájemce požaduje písemné oznámení s uvedením důvodu neposkytnutí sociální 

služby (viz § 91 odst. 7), vedoucí sociální pracovník mu ho neprodleně vydá. Kopie tohoto rozhodnutí 

se zakládá k dokumentaci zájemce. Vedoucí sociální pracovník nebo sociální pracovník poskytne 

zájemci základní sociální poradenství, nabídne mu jiné vhodné služby, příp. předá informace o jiných 

poskytovatelích sociálních služeb. 
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VS - SAS - 3/14 

 Jednání se zájemcem o službu 

Poskytovatel: Temperi, o.p.s. Verze: 3 

Schválila: Francová Účinnost od: 1. 5. 2020 

Zrušená verze: 2 Počet stran: 6 + 2 přílohy 

 

Seznam příloh:  

Příloha A Seznam zájemců o službu při plné kapacitě klíčových pracovníků  

Příloha B Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o službu
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Příloha A Seznam zájemců o službu při plné kapacitě klíčových pracovníků 

 

Pořadové 

číslo

Datum jednání (datum 

evidence)
Jméno zájemce o soc.službu

Datum, kdy byl zájemce 

kontaktován

Vyjádření zájemce, zda 

využije soc. službu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

celkem
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Příloha B 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o službu 

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“) 

Já níže podepsaný, 

Jméno a příjmení: ...............................................................................  

Telefon/email/místo faktického bydliště:………………………………… 

(dále jen “Subjekt údajů“) 

Uděluji tímto společnosti Temperi, o.p.s., se sídlem Jar. Haška 1818/1, České Budějovice 370 04, IČ 

28159179 zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budě-

jovicích oddíl O, vložka 235  (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

● jméno a příjmení, 

● místo faktického bydliště, 

● telefonní kontakt, 

● e-mailový kontakt, 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

● Evidence zájemců pro případné poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji 

V“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156 (dále „Projekt“).  

 

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

Po dobu evidování zájemce o službu. 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

V ……………………………  dne ………………………… 

 

 

…………………………………  

podpis Subjektu údajů  
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*Poučení Subjektu údajů  

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

● osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 

uvedených podmínek, 

● důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu být zapsán v evidenci zájemců 

pro případné poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ registrační 

číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156  -  což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 

● při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani 

k profilování, 

● Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů 

žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 

● Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 

nebo jiným,  

● Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo poža-

dovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému 

správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při 

zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 
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Vnitřní směrnice 

 

VS - SAS - 4/14 

 Smlouva o poskytování sociální služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 

4a) 

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální 

služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje. 

4c) 

Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní 

cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 

 

Pravidla při uzavírání smlouvy 

1. Jednání o poskytování sociální služby 

Viz VS – SAS - 3/14 „Jednání se zájemcem o službu“  

 

2. Odmítnutí zájemce o službu 

Viz VS – SAS - 3/14 „Jednání se zájemcem o službu“  

 

3. Projednání rozsahu poskytovaných služeb 

Na základě zjištěných informací v rámci mapování potřeb zájemce (viz VS – SAS 3/14 „Jednání se 

zájemcem o službu“) sociální pracovník navrhne činnosti, které je možné v průběhu poskytování 

sociální služby realizovat a následně o tom informuje vedoucího sociálního pracovníka. Ten se na 

základě zjištěných skutečností rozhodne, koho pro daného uživatele ustanoví klíčovým pracovní-

kem.  
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4. Náležitosti písemné smlouvy o poskytování sociální služby 

Ve smlouvě je uvedeno označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální 

služby, místo a čas poskytování sociální služby, výše úhrady za poskytovanou sociální službu, do-

držování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, práva a povinnosti poskytovatele, výpo-

vědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti účinnosti smlouvy a další (Příloha A). Součástí 

smlouvy je Příloha s činnostmi, které budou dle potřeb uživatele realizovány. 

 

5. Návrh na uzavření smlouvy 

Zájemce je klíčovým pracovníkem seznámen s náležitostmi písemné smlouvy viz bod č. 4.  

 

6. Zajištění potřebných dokumentů a podpis smlouvy 

Pracovník vyplní s uživatelem smlouvu, ta je následně ve dvou kopiích předána vedoucímu sociál-

nímu pracovníkovi k podpisu. V případech jeho absence má kompetenci k podpisu ředitel organi-

zace. Jedna kopie je založena do dokumentace uživatele, druhá je uživateli následně vrácena. Uži-

vatel je též pracovníkem seznámen se „Souhlasem se zpracováním osobních údajů“. Uživatel je 

současně seznámen s možnými mimořádnými událostmi (viz VS – SAS 14/14), případně s monito-

rovacím listem. Porozumění informací v uvedených dokumentech stvrzuje svými podpisy. 

Smlouva se uzavírá se zájemcem o sociální službu, který je starší 18 let, v případě osoby mladší 18 

let se smlouva uzavře s jeho zákonným zástupcem. V případech hodných zvláštního zřetele, je 

smlouva uzavřena prostřednictvím třetí strany, kterou si volí sám uživatel (např. má-li být smlouva 

uzavřena s osobou s těžkým zrakovým či tělesným postižením).  

 

7. Rozsah a průběh poskytování sociální služby  

Prvotní rozsah a průběh poskytování sociální služby je dojednán během uzavírání smlouvy, v pří-

padě potřeby je následně rozšířen a zanesen do aktualizovaného individuálního plánu. Podrobněji 

viz VS – SAS - 5/14 „Individuální plánování průběhu poskytování sociální služby“. 

 

8. Ukončení poskytování sociální služby 

1) Smlouva skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. 

2) K ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem může dojít po vzájemné dohodě těchto 

dvou smluvních stran, přičemž na žádost jedné ze smluvních stran musí mít dohoda písemnou 

formu. 
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3) Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Smlouva zanikne následující den 

po předání písemné výpovědi poskytovateli. 

4) Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže: 

a) byly naplněny cíle dítěte a jeho zákonného zástupce, nebo jestliže z důvodu změny cílů 

a potřeb dítěte a jeho zákonného zástupce již není v kompetenci poskytovatele dále službu 

poskytovat, 

b) uživatel porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy a Vnitřních pravidel Centra pomoci 

pro rodiny s dětmi  (VS – 7/17), 

c) uživatel přestal plnit kritéria pro poskytování sociálních služeb, kterými jsou: 

1. rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů 

nepříznivé sociální situace, 

2. rodina má zájem zkvalitnit svůj život a aktivně se podílet na realizaci jednotlivých kroků 

individuálního plánu, 

d) uživatel nevyužívá službu déle než 6 měsíců. 

 

5) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 10 kalendářních dní a počíná běžet 

prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli oznámena. 

 

6) Smlouva zanikne úmrtím uživatele. 

 

V případě, že smlouva bude ukončena na základě bodu 4a), nebo 4d), bude uživateli výpověď ozná-

mena prostřednictvím telefonního, emailového či osobního kontaktu. O této výpovědi bude proveden 

zápis do dokumentace uživatele služby s uvedením data a času oznámení výpovědi. V případě, že 

se pracovníkovi opakovaně nepodaří uživatele kontaktovat, bude o tom proveden zápis do záznamu 

uživatele. 

V případě výpovědi podané z důvodu uvedeném v bodě 4b), 4c), bude mít výpověď písemnou 

formu. Takovouto výpověď vypracuje vedoucí sociální pracovník po konzultaci s ředitelem organi-

zace. 

Způsob a datum ukončení smlouvy je vždy uveden v zápisu do individuálního plánu. 

 

9. Evidence písemných smluv 

Všechny uzavřené písemné smlouvy jsou v tištěné podobě uloženy v dokumentaci uživatele služby. 

Dále se uzavřená smlouva elektronicky eviduje zápisem do excelovské tabulky do záložky Evidence 

smluv (dle roku uzavření smlouvy) na Google disku. Evidence zahrnuje číslo smlouvy (toto zahrnuje 
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rok, ve kterém byla smlouva uzavřena, zkratku „SAS“ a dále pořadové číslo smlouvy, které je přidě-

leno průběžně, (např. 17SAS/010). V evidenci jsou dále uvedeny následující údaje: identifikační 

údaje uživatele (jméno, příjmení a bydliště); datum uzavření smlouvy; rozlišení uzavření smlouvy na 

dobu ne/určitou; přidělený klíčový pracovník; cílová skupina; poskytnuté základní činnosti; vymezení 

problému, který je předmětem práce s uživatelem; datum ukončení poskytování služby, důvod ukon-

čení poskytování služby a rozlišení ORP, dle faktického bydliště uživatele. 

  

4b) 

Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla 

obsahu a účelu smlouvy. 

 

Porozumění obsahu a účelu smlouvy 

Veškeré náležitosti smlouvy jsou uživateli ústně srozumitelně vysvětleny s ohledem na jeho osob-

nostní dispozice. Při seznamování se s obsahem smlouvy se sociální pracovník opakovaně ujišťuje, 

že zájemce porozuměl veškerému obsahu a zejména všem povinnostem, které pro něho ze smlouvy 

vyplývají. Je-li to potřebné, využívá k vysvětlování názorné příklady, časové osy, kalendář a další. 

 

 

VS - SAS - 4/14 

Smlouva o poskytování sociální služby 

Poskytovatel: Temperi, o.p.s. Verze: 6 

Schválila: Francová Účinnost od: 1. 5. 2020 

Zrušená verze: 5 Počet stran: 4 + 1 příloha 

 

Seznam příloh: 

Příloha A - Smlouva o poskytnutí sociální služby – Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 
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Příloha A: 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

kterou uzavřely dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, tyto smluvní strany: 

 

Temperi, o. p. s., 

Zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 235 

Zařízení: TEMPERI - CENTRUM POMOCI PRO RODINY S DĚTMI 

Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice 

ID sociální služby: 9299363 

Zastoupenou: Mgr. Lenkou Vašíčkovou, vedoucí sociální pracovnicí sociální služby Temperi – Cen-

trum pomoci pro rodiny s dětmi, která podepisuje na základě plné moci ze dne 17.9.2019, udělené 

ředitelkou Temperi, o.p.s., Mgr. Hanou Francovou  

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

UŽIVATEL SLUŽBY 

Jméno a příjmení:        

Bydliště: 

Datum narození:           

Kontakt:         

    

I. Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje prostřednictvím zařízení: Temperi - Centrum pomoci 

pro rodiny s dětmi, poskytovat uživateli ambulantní a terénní sociální služby v rozsahu dále sjedna-

ném. 

2. Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění, touto smlouvou 

a Vnitřními směrnicemi Temperi, o.p.s. 
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3. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými uživatel dochází nebo je doprovázen nebo 

dopravován do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

4. Terénními službami se rozumí služby, které jsou uživateli poskytovány v jeho přirozeném pro-

středí. 

5. V rámci poskytování sjednané sociální služby jednají s uživatelem za poskytovatele sociální pra-

covníci a další zaměstnanci Temperi, o. p. s., kteří řeší v průběhu trvání této smlouvy otázky rozsahu 

a kvality služeb. 

II. Rozsah poskytování sociální služby 

1. Rozsah služeb, které je poskytovatel schopen v případě zájmu uživatele poskytovat, je popsán 

v příloze této smlouvy. 

2. Rozsah poskytovaných sociálních služeb sjednává poskytovatel s uživatelem na základě individu-

álních potřeb a cílů uživatele a dle možností poskytovatele. Rozsah sjednaných služeb je zazname-

nán v individuálním plánu služby uživatele a v příloze této smlouvy. 

3. Rozsah úkonů sjednaných touto smlouvou lze měnit písemným číslovaným dodatkem na základě 

změn vyjednaných v individuálním plánu služby uživatele.  

 

III. Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Dle této smlouvy jsou ambulantní služby poskytovány v zařízení Temperi – Centrum pomoci pro 

rodiny s dětmi  

• na adrese Jar. Haška 1818/1, České Budějovice: 

Pondělí 9:00 – 17:00 hodin 

Úterý  není v provozu 

Středa  není v provozu 

Čtvrtek  13:00 – 17:00 hodin 

Pátek  9:00 – 12:00 hodin 

• na adrese Vitorazská 77, České Velenice: 

Úterý  12:00 – 17:00 hodin 
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Terénní služby se poskytují v přirozeném prostředí uživatele: 

• v ORP České Budějovice: 

Pondělí  není v provozu 

Úterý  9:00 – 17:00 hodin 

Středa  9:00 – 17:00 hodin 

Čtvrtek  9:00 – 13:00 hodin 

Pátek   není v provozu 

• v ORP Třeboň: 

Pondělí  8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00 hodin 

Úterý   8:30 – 11:30 hodin 

Středa   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00 hodin 

Čtvrtek  8:30 – 12:00; 12:30 – 15:00 hodin 

Pátek    8:00 – 13:00 hodin 

 

IV. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 
 

1. Služba je poskytována bezplatně. 
 

V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel pro poskytování sociálních služeb 

1. Uživatel prohlašuje, že je seznámen s Vnitřními pravidly Temperi - Centra pomoci pro rodiny 

s dětmi (VS – 7/17), že jim plně porozuměl a zavazuje se tato pravidla dodržovat. 

 

VI. Informace o dílčím zpracování osobních údajů 

1. Uživatel byl seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů určených pro uživatele sociál-

ních služeb (publikovaných na www.tempericb.cz).  

2. Poskytovatel se zavazuje, že osobní data nezneužije a zajistí jejich dostatečnou ochranu. 

3. Uživatel byl poskytovatelem seznámen, že na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má ohlašovací povinnost a dále, že na žádost orgánu 

SPOD je povinen podat zprávu o jeho řešeném případu.  

4. Uživatel byl též seznámen s tím, že na základě § 100a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen na žádost orgánu SPOD podat informaci 
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o tom, zda byla s uživatelem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, dále informaci o době 

platnosti smlouvy, datu ukončení poskytování sociální služby, popř. výpovědních důvodech, pokud 

byla smlouva vypovězena, a informaci o zhodnocení průběhu poskytování sociální služby. Dále byl 

uživatel informován, že poskytovatel je povinen na žádost orgánu SPOD podat informaci o druhu a 

formě poskytované sociální služby a době poskytování služby. 

 

VII. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1.  Smlouva skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. 

2. K ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem může dojít po vzájemné dohodě těchto 

dvou smluvních stran, přičemž na žádost jedné ze smluvních stran musí mít dohoda písemnou 

formu. 

3. Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Smlouva zanikne následující den 

po předání písemné výpovědi poskytovateli. 

4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže: 

a) byly naplněny cíle uživatele, nebo jestliže z důvodu změny cílů uživatele již není v kompetenci 

poskytovatele dále službu poskytovat. 

b) uživatel porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy a Vnitřních pravidel Temperi – Centra po-

moci pro rodiny s dětmi (VS – 7/17). 

c) uživatel přestal plnit kritéria pro poskytování sociálních služeb, kterými jsou: 

1. rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů 

nepříznivé sociální situace, 

2. rodina má zájem zkvalitnit svůj život a aktivně se podílet na realizaci jednotlivých kroků 

individuálního plánu. 

d) uživatel nevyužívá službu déle než 6 měsíců. 

5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 10 kalendářních dní a počíná běžet prv-

ním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli oznámena. 

6. Smlouva zanikne úmrtím uživatele. 
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VIII. Doba platnosti a účinnosti smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ………………………………./ neurčitou. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky smlouvy.  

 

IX. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

2. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaného dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že smlouva 

není uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což dokládají svými podpisy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha ke smlouvě o poskytnutí sociální služby, obsahující čin-

nosti sjednané s uživatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

V ……………………………………………………. dne………………………..       

 

 

 

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

    Za poskytovatele Mgr. Lenka Vašíčková,                           Podpis uživatele                          

                  na základě plné moci              
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Příloha ke smlouvě o poskytnutí sociální služby 

 

 

Činnosti sjednané s uživatelem služeb Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi: 

 

☐  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

☐  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

☐  Sociálně terapeutické činnosti 

☐  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 


