Městská charita České Budějovice
Žižkova 309 /12
370 01 České Budějovice

Záznam
o uzavření ústní dohody o poskytnutí sociální služby nízkoprahové denní
centrum
podle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel sociální služby: Městská charita České Budějovice, Žižkova 12/309, 370 01 České
Budějovice, IČO 60072709
Klient:

………………………………………………………………………….

Druh sociální služby:

nízkoprahové denní centrum (§ 61 zák. č. 108/2006 Sb.)
ambulantní forma poskytování

Rozsah poskytované služby: úkony dle § 26 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb.
Umožnění celkové očisty těla
Pomoc při osobní hygieně
Vytvoření podmínek pro přípravu stravy
Poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování (dle aktuálního stavu –
Potravinová banka)
E. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
F. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
G. Základní sociální poradenství
A.
B.
C.
D.

Místo a čas poskytování:
zařízení poskytovatele Dům sv. Pavla na adrese: Riegrova 32, České
Budějovice, v provozní době pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 v rozsahu odvíjející se od aktuálnosti
a závažnosti zakázky klienta, maximálně však v rozsahu 4 hodiny/den
Výše úhrady:

ZČ bez úhrady
FČ – dle sazebníku, úhrada v hotovosti před poskytnutím úkonu (aktuální
sazebník vyvěšen na nástěnce)

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel: klient byl srozuměn s rozsahem poskytování (tzn. max. 4
hodiny denně), klient byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele (vnitřní pravidla Domu sv. Pavla,
metodika přerušování a ukončování služby.......), s vnitřními pravidly pro podávání stížností (tato
pravidla jsou k dispozici též na nástěnce poskytovatele)
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Výpovědní důvody a lhůty: smluvní strany mohou vypovědět dohodu z důvodů uvedených ve
vnitřních pravidlech (vnitřní pravidla Domu sv. Pavla …..)

Doba platnosti smlouvy:

………………………………………………………………………….

Další ujednání: *

V Českých Budějovicích dne ……………………..
* v případě potřeby (specifické požadavky, potřeby), dle domluvy s klientem sociální služby
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