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DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Uzavřená mezi: 

SPZ Teplice, z.s. 

Jankovcova 1229/46 

415 01 Teplice 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

a 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa:  

(dále jen „Uživatel“) 

 

I. 

Druh a rozsah sociální služby 

  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Rozsah: např. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 

II. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

Výše uvedené strany se dohodly na společných schůzkách, které se budou realizovat v místě 

bydliště Uživatele nebo v kanceláři poskytovatele, a to v rozmezí pracovní doby 

Poskytovatele a budou společně postupovat vymezenými kroky tak, aby byl naplněn 

dohodnutý cíl spolupráce.   
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III. 

Pravidla poskytování sociální služby 

 

1) Uživatel na společných schůzkách, kterým bude přítomen, si bude s Poskytovatelem 

nebo pověřeným pracovníkem SPZ Teplice vyměňovat informace, související s jeho 

osobou, které se vztahují ke stanovenému cíli a předem dohodnutým krokům 

vedoucích ke splnění cíle, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k plynulému plnění 

stanoveného cíle.  

2) Uživatel souhlasí, že se pracovník SPZ Teplice bude informovat ve škole na chování, 

prospěch nezletilých dětí, a taktéž na vzájemnou komunikaci mezi ním a 

pedagogickými pracovníky školy. 

3) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále souhlasí, že pracovník 

SPZ Teplice bude vést písemné záznamy o jeho osobě, o úkolech a krocích 

jednotlivých stran. 

4) Uživatel byl informován, že Poskytovatel a všichni pracovníci SPZ Teplice jsou podle  

§ 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinni zachovávat mlčenlivost 

o údajích týkajících se osob, kterým je poskytována sociální služba.  

 

IV. 

Výpověď a výpovědní důvody 

 

Dohodu lze ukončit jednostranně, a to: 

1. dohodou mezi oběma stranami k určitému datu 

2. ze strany uživatele - kdykoliv, bez udání důvodu: 

a)  ústně (osobně) nebo telefonicky 

b) písemně na adresu organizace nebo emailem 

3. ze strany poskytovatele - vždy písemně s uvedením důvodu, přičemž výpovědní lhůta 

trvá 5 dnů po doručení druhé straně: 
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a) při opakovaném porušení pravidel SPZ Teplice, přičemž bude uživatel napomenut 

nejprve ústně, v druhém případě písemně a poté lze Dohodu vypovědět nebo z ní 

odstoupit; 

b) pominuly důvody uživatele čerpat sociální službu 

1) z důvodu naplnění cíle 

2) neshoduje se s podmínkami cílové skupiny či druhem sociální služby tak, 

jak jsou vymezeny ve Zřizovací listině poskytovatele 

c) uživatel nevyužívá sjednané sociální služby déle jak 4 měsíce 

d) odnětí registrace poskytovateli 

 

V. 

Další ustanovení 

 

Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění stanoveného cíle.  

Dohoda je platná ode dne podpisu obou stran do ukončení doby trvání poskytované sociální 

služby, nebo pokud nedojde k výpovědi jedné ze dvou podepsaných stran, pakliže by nastaly 

důvody ustanovené v odstavci IV. 

Úpravy Dohody jsou možné pouze po předchozím projednání obou zúčastněných stran, 

formou číslovaných dodatků. 

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s Pravidly poskytování sociální 

služby, právy a povinnostmi a Pravidly pro podávání a vyřizování stížností a společně s touto 

Dohodou plně chápe jejich obsah. 

 

 

V Teplicích  

 

Uživatel:       Poskytovatel: 

Nezletilý/á: 
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