Partyzánská 759/55
312 00 Plzeň

SMLOUVA č..............
o poskytování ochrany a pomoci dítěti
v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček
při Dětském centru Plzeň
Účastníci:
•

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

při Dětském centru Plzeň,
se sídlem Plzeň, Na Chmelnicích 617/6,
IČO 40526666,
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. vložka 583
zřízené zřizovatelem Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, Plzeň,
zastoupené ředitelkou MUDr. Janou Tytlovou
dále jen provozovatel ZDVOP
a
•

Orgán sociálně právní ochrany dětí …………………………………………………………………………………..

tímto uzavírají dle ustanovení § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších změn a doplňků smlouvu o poskytování ochrany a pomoci (dále jen smlouva),
nezletilému dítěti
Jméno a příjmení nezl. dítěte
Datum narození
Trvale bytem
T.č. bytem
Matka:

Otec:

Datum narození

Datum narození

Trvale bytem

Trvale bytem

T.č. bytem

T.č. bytem
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I.
Vymezení důvodů pro umístění
Předmětem smlouvy je poskytování ochrany a pomoci nezletilému umístěnému v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) a to z důvodu, že se jedná o dítě, které se
ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li
se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho
základní práva.
☐ Nezletilý se ocitl bez jakékoli péče.
☐ Život nebo příznivý vývoj nezletilého jsou vážně ohroženy.
☐ Nezletilý se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku v důsledku úmrtí rodičů nebo jiných
osob odpovědných za výchovu.
☐ Nezletilý se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku hospitalizace rodičů nebo jiných
osob odpovědných za výchovu.
☐ Nezletilý se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku jiných vážných důvodů.
☐

Nezletilý je ve svém přirozeném sociálním prostředí tělesně nebo duševně týrán nebo
zneužíván.

☐

Nezletilý se ocitl v prostředí nebo situaci neuvedených výše, kdy jsou závažným způsobem
ohrožena jeho základní práva.

Orgán sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) v den při přijetí uvedl tyto konkrétní
důvody, pro které žádá o pomoc ZDVOP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................................…..
.......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
.......................................................................................................................................................................
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II.
Rozsah poskytování ochrany a pomoci dítěti
Provozovatel ZDVOP a OSPOD nezletilého se dohodli na níže uvedeném rozsahu
poskytování ochrany a pomoci:
☐ poskytnutí ubytování:
☐ ubytování,
☐ úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
☐ poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně,
☐ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
☐ pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
☐ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
☐ pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
☐ pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
☐ pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
☐ pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:
☐ pomoc při úkonech osobní hygieny,
☐ pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
☐ pomoc při použití WC,
☐ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
☐ podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
☐ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
☐ pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
☐ zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností:
☐ pracovně výchovná činnost,
☐ nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
☐ vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
☐ volnočasové a zájmové aktivity,
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☐ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc
při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
☐ zajištění sociálně terapeutických činností: zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
☐ zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče:
☐ zajištění zdravotních služeb,
☐ zajištění psychologické péče,
☐ zajištění jiné odborné péče než péče uvedené v bodech 1 a 2.
Nezaopatřenému dítěti se v zařízení poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné
osobní potřeby (zejména prádlo, šatstvo a obuv) a některé služby s přihlédnutím k jeho potřebám
např. stříhání vlasů, holení a pedikúra.
III.
Způsob zajištění lékařské, psychologické a jiné péče o umístěné dítě
Lékařská péče v ZDVOP je vždy zajišťována ve spolupráci s OSPOD nezl. dítěte. Pokud
OSPOD neposkytne zařízení potřebnou součinnost, bude zdravotní péče zajištěna pediatrem Dětského
centra Plzeň. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu, je lékařská péče zajištěna službu konajícím
lékařem Dětského centra Plzeň, kterého přivolají pracovníci přímé péče zařízení. V tomto případě je
OSPOD informován.
Psychologická a jiná odborná péče např. rodinná terapie, terapie hrou apod. je zajištěna
pracovníky Dětského centra Plzeň, kteří jsou osloveni ZDVOP.
IV.
Prohlášení o zdravotním stavu dítěte a údaje o zdravotní pojišťovně
Zákonný (í) zástupce (i) dítěte prohlašuje (í), že zdravotní stav dítěte je
………………………………………………………………………………………a že nezatajil žádné jeho zdravotní problémy.
Dítě je v evidenci praktického lékaře pro děti a dorost……….…………………..…………………..…………………..
Popř. zdravotnického zařízení………………………………………………………………………………………..…………………..
Specializovaná
lékařská
péče
je
nezletilému
zajištěna
jeho
stávajícím
lékařem
specialistou………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Identifikační údaje zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno…………………………………………………….
Léky užívané nezletilým…………………………………………………………………………………..…………………………………..
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Provozovatel ZDVOP a nezletilého se dohodli, že v případě lékařské péče, jejíž odložení
neohrozí nezletilého, bude pověřený lékař ZDVOP informovat zákonného zástupce nezletilého o potřebě
zajištění zdravotní služby a bude s ním projednána možnost koordinace dalšího postupu a nabídnuta
podpora při zajištění poskytnutí zdravotní péče dítěti.
V případě nutnosti poskytnutí neodkladné či akutní péče, jedná ZDVOP bezodkladně
a využívá pohotovostní lékařské služby.
V.
Místo a čas poskytování ochrany a pomoci dítěti
Ochrana a pomoc je dítěti poskytována v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Šneček, Partyzánská 55, 312 00 Plzeň. Pobyt dítěte v zařízení na základě smlouvy uzavřené mezi OSPOD
a ZDVOP může trvat nejdéle po dobu tří měsíců. V případě opakované žádosti OSPOD o umístění dítěte
do zařízení může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších tří měsíců. Ochrana a pomoc se
nezletilému poskytuje nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, a to každý den po dobu trvání závazku ze
smlouvy.
VI.
Příspěvek na péči
Při přijetí OSPOD nezletilého uvádí, že nezletilý má / nemá přiznán příspěvek na péče podle
zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše přiznaného příspěvku
na péči je ……....... Kč.
VII.
Způsob a výše úhrady za poskytování ochrany a pomoci dítěti, kapesné
Podmínky úhrady za poskytování ochrany a pomoci dítěti, které je umístěné ve ZDVOP
Šneček, jsou písemně specifikovány v samostatné Smlouvě o úhradě uzavřené se zákonným zástupcem
rodiče (§ 42b, odst. 2, zákona č. 359/99 Sb.).
Nezaopatřenému dítěti staršímu 7 let je přiznáno kapesné, jehož výše jako dávky sociálního
zabezpečení vyplývá z § 2 nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče,
částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
Výše kapesného činí za kalendářní měsíc:
a) 120 Kč, jde-li o dítě od 7 do 10 let věku,
b) 200 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
c) 300 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu.
Kapesné bude vypláceno vždy v pondělí. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví
poměrně podle počtu dnů. Kapesné bude nezletilému předáváno v hotovosti.
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VIII.
Vnitřní – domácí a ubytovací řád
OSPOD dítěte souhlasí s tím, že po dobu pobytu dítěte ve ZDVOP se budou na pobyt dítěte
vztahovat pravidla stanovená ve vnitřním - domácím a návštěvním řádu zařízení a zároveň potvrzuje, že
byl odpovědným pracovníkem zařízení poučen o jejich právech a povinnostech. Návštěvní řád zařízení je
trvale k dispozici v návštěvní místnosti.
Provozovatel ZDVOP je oprávněn změnit vnitřní – domácího řád zařízení i během trvání
smlouvy, v případě podstatných změn pravidel bude OSPOD nezletilého i nezletilý se změnami seznámen
osobně, nebo písemně. V případě, že OSPOD nezletilého se změnou vnitřního- domácího řádu nebude
souhlasit, má právo změny odmítnout a tuto smlouvu vypovědět ve lhůtě 30 dnů od oznámení těchto
změn s výpovědní dobou v délce 30 dnů.
IX.
Podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími osobami
a vymezení okruhu těchto osob
Osoby oprávněné ke styku s dítětem, vč. vztahu k němu a způsob kontaktu (osobní,
telefonický, písemný), podmínky:
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
X.
Platnost smlouvy
Smlouvu je možné sjednat dle zákona maximálně na dobu 3 měsíců. V tomto případě se
provozovatel ZDVOP s OSPOD nezletilého dohodl, že smlouva je uzavřena do XX.XX.XXXX
Trvání smlouvy lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze s předchozím
souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

XI.
Ukončení smlouvy
Smlouva může být ukončena:
• uplynutím doby, na kterou je sjednána.
• dohodou obou stran.
• výpovědí ze strany OSPOD nezletilého:
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•

a) OSPOD nezletilého může smlouvu vypovědět kdykoli, a to i bez uvedení důvodu a bez
výpovědní doby. Smlouva zaniká okamžikem ústního sdělení, nebo předáním písemné
výpovědi ze strany OSPOD nezletilého.
b) z důvodů uvedených v čl. VIII, tj. pokud nebude souhlasit se změnou vnitřního domácího řádu, má právo změny odmítnout a tuto smlouvu vypovědět ve lhůtě 30 dnů
od oznámení těchto změn s výpovědní dobou v délce 7 dnů.
výpovědí ze strany provozovatele ZDVOP:
Provozovatel ZDVOP může smlouvu vypovědět pouze s uvedením důvodů:
• nezletilý opustil zařízení bez oznámení pracovníkům provozovatele ZDVOP, případně se
nenavrátil do zařízení ani po 24 hodinách oznámeného času návratu, což je považováno
za hrubé porušení smluvních povinností. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná
běžet dnem následujícím po dni zjištění porušení těchto smluvních povinností.

Odchodem nezletilého na krátkodobý pobyt mimo zařízení nebo na vycházku s vědomím
pracovníků provozovatele nedochází k zániku smlouvy. Krátkodobým pobytem se rozumí pobyt,
který zahrnuje také přenocování dítěte mimo zařízení. Vycházkou se rozumí pobyt mimo areál
zařízení bez přenocování.
XII.
Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá účinnosti dnem přijetí dítěte do zařízení. Lze ji měnit pouze písemným
dodatkem, odsouhlaseným oběma stranami. Platnost smlouvy je stanovena na 3 měsíce, resp. 6
měsíců od přijetí dítěte do zařízení.
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje.
Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem náležitě
přečetli a souhlasí s jejím obsahem. Účastníci této smlouvy dále prohlašují, že tato smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a stvrzují její autentičnost
svými vlastnoručními podpisy.
V Plzni dne………………………...

…………………………………………………..
Zástupce OSPOD

…….……………….………………………………….
MUDr. Jana Tytlová
Ředitelka ZDVOP Šneček
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