Domov Rudné u Nejdku
Rudné č. 251, 362 21 Vysoká Pec

SMLOUVA O SLUŽBÁCH
Pan, paní…………………………………………………………………………
a pan ředitel Mgr. Maršoun Petr za Domov Rudné u Nejdku

spolu uzavřeli Smlouvu o službách.
Za klienta, který má opatrovníka, uzavře Smlouvu opatrovník.
Opatrovník rozhodne podle klienta.
Klient, který nemá opatrovníka, a rozumí smlouvě,
uzavře Smlouvu sám.

DOMOV KLIENTOVI ZAJISTÍ
a) bydlení
b) stravu
c) podporu a pomoc s věcmi, které klient sám nezvládne.
Domov bude poskytovat službu každý den a noc podle potřeb klienta.

BYDLENÍ
Klient bude bydlet v pokoji. Pokoje jsou dvoulůžkové, třílůžkové,
čtyřlůžkové a jednolůžkové.
Klient souhlasí s přestěhováním na jiný pokoj při nemoci,
při opravách a při havárii.
Klient musí s majetkem Domova zacházet opatrně. Klient může měnit
nebo stěhovat majetek Domova jenom, když se domluví.

STRAVA
Klient dostane alespoň 3 jídla denně.
Když bude potřebovat dietu, může si jí objednat.
Další o stravě se klient dozví v Domovním řádu.
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POMOC KLIENTOVI
V domově pracovníci poradí a pomůžou klientovi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

správně se o sebe starat, např. chodit, oblékat se, umýt se, najíst,
starat se o domácnost, např. nakupovat, uklízet,
správně se chovat, učit se nové věci, mít zábavu a pracovat,
chodit mezi jiné lidi, mluvit s jinými lidmi
rozhodovat se, žít bezpečně
hájit svá práva, zájmy a řešit osobní záležitosti

PLACENÉ SLUŽBY NAVÍC
Klient si může objednat i další služby. Tyhle služby si musí zaplatit.
Například odvoz autem.
Nabídku dalších služeb najde klient v Ceníku dalších služeb,
který dostane ke Smlouvě.

PENÍZE ZA SLUŽBY
Klient musí platit každý měsíc za bydlení, stravu a pomoc podle
Hlavního ceníku, který dostane klient ke Smlouvě.
Domov může služby zdražit podle zákona.
Klient může požádat o vyúčtování.
Z vyúčtování pozná klient, jaké služby zaplatil.
Klient musí zaplatit za služby nejpozději do konce dalšího měsíce.
Klient může zaplatit v pokladně v Domově,
může peníze poslat z banky nebo poštou.
Když má klient malý důchod,
musí předat v Domově potvrzení o malém důchodu.
Pak mu nechají v Domově z důchodu trochu peněz,
např. na léky, oblečení a hygienu.
Klient dostane zpátky peníze za suroviny na jídlo,
když si odhlásí jídlo aspoň jeden den předem.
Klient dostane zpátky peníze na péči, když se o klienta stará jiný člověk.
Tento člověk musí na úřadě práce nahlásit, že se stará o klienta.
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Za bydlení Domov peníze nikdy nevrátí.
Postel v pokoji si musí klient platit,
i když bude na dovolené nebo v nemocnici.
Když má klient málo peněz na službu,
můžou klientovi službu zaplatit příbuzní.

DOMOVNÍ ŘÁD
Ke Smlouvě patří Domovní řád.
V Domovním řádu jsou další pravidla pro klienta a Domov.
Klient byl seznámen s Domovním řádem a musí Domovní řád dodržovat.

UKONČENÍ SMLOUVY
Klient a Domov se můžou domluvit na ukončení Smlouvy bez důvodu.
Klient může ukončit Smlouvu, kdy bude chtít a nemusí říkat proč.
Ukončení smlouvy musí klient napsat. Potom půjde bydlet jinam.
Domov může s klientem ukončit Smlouvu jenom:
a) Když bude klient porušovat Smlouvu,
např. nezaplatí dva měsíce za službu.
b) Když bude klient potřebovat jinou službu.
c) když bude klient opakovaně porušovat Domovní řád.
d) Když bude klient na dovolené déle jak 4 měsíce
Smlouva bude ukončena do jednoho měsíce po písemné zprávě
klientovi.

TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva platí na tři roky.
První tři měsíce je zkušební doba.
Ve zkušební době může klient ukončit smlouvu, jak bude chtít.
Ve zkušební době může i domov ukončit smlouvu, jak bude chtít.

ZÁVĚR
Když se klient se Smlouvou seznámí a bude souhlasit,
Smlouvu na konci podepíše.
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Jednu smlouvu dostane klient a druhou dostane Domov.

SEZNÁMENÍ KLIENTA S INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍM
Klient budou pomáhat pracovníci podle jeho potřeb.
Pracovník bude pomáhat klientovi jen s tím, co klient nezvládne sám.
Pomoc bude napsaná v plánu klienta.

Datum:

Podpis klienta:………………………………………………………………….

Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který klienta se Smlouvou seznámil:

…………………………………………………………………………………….
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