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číslo: SML_RPC_XX_2019 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ RANÉ PÉČE - VZOR 

uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 54  
mezi smluvními stranami 

1) UŽIVATEL 

Zákonní zástupci   

Jméno a příjmení:   

Telefon:   E-mail:  

Bydliště:  Datum narození:  

Jméno a příjmení:   

Telefon:  E-mail:  

Bydliště:  Datum narození:  

 

zastupující  

Dítě:  

Jméno a příjmení:   Datum narození:  

  

 

v textu této smlouvy dále jen „uživatel“ 

a 

2) POSKYTOVATEL 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (registrace u Městského soudu v Praze, spis. zn. O 1359  
ze dne 27. 12. 2013) se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5, IČO 00499811; 

Raná péče Čechy (identifikátor služby 5002625)  

se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5, 

statutární zástupce Mgr. Jana Fenclová 

zastoupená vedoucím služby Mgr. Martinou Péčovou 

 

v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“ 
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I. DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

1) Raná péče je dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 
terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte  
ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby.  

2) Cílovou skupinou poskytovatele služby raná péče jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 
od 0 do 7 let. 

3) Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

4) Služba rané péče je poskytována uživateli zpravidla v rozsahu od 40 do 100 hodin poskytnuté podpory 
ročně. Rozsah podpory je vyjádřen dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem a konkretizován  
v individuálním plánu služby. 

5) Hodina poskytnuté podpory zahrnuje základní činnosti služby poskytnuté formou pravidelných 
terénních konzultací v rodině nebo výjimečně na jiném dohodnutém místě, a dále ambulantními 
konzultacemi na pracovišti a emailovými nebo telefonickými konzultacemi. 

6) Smluvní strany se dohodly, že rozsah sjednaných služeb koresponduje s osobním cílem uživatele,  
který se po oboustranné dohodě aktualizuje v individuálním plánu služby.  

 

II. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

1) Služba je poskytována terénní formou v kraji Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, 
Libereckém, Pardubickém (na území obcí s rozšířenou působností Pardubice, Chrudim, Holice, Vysoké 
Mýto a Přelouč), Plzeňském, Hl. m. Praha, Středočeském a Ústeckém, a to v domácím prostředí 
uživatelů na adrese: (adresa); nebo výjimečně na jiném dohodnutém místě. Činnosti služby se poskytují  
v předem dohodnutý čas v rámci provozní doby služby (pondělí až pátek od 7 do 19 hodin) po dobu 
platnosti smlouvy. 

2) Služba je popřípadě doplněná ambulantní formou poskytování v prostorách Centra pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. Činnosti služby se poskytují v předem dohodnutý čas v rámci provozní doby služby 
(čtvrtek od 9 do 15 hodin a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby), a to po dobu 
platnosti smlouvy. 

3) Termín konzultace si uživatel dojednává s poradcem rané péče osobně, telefonicky nebo e-mailem.  
 

III. VÝŠE ÚHRADY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ  

1) Služba je poskytována bez úhrady (dle § 72 písm. b) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  
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IV. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL STANOVENÝCH POSKYTOVATELEM PRO POSKYTOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

1) Pravidla pro poskytování služby stanovená poskytovatelem:  
a) vždy je alespoň jeden uživatel služby přítomen na konzultaci, 
b) uživatel služby je povinen při návštěvě v domácnosti zajistit bezpečné podmínky pro výkon služby 

(např. absence fyzické a slovní agrese, infekčního onemocnění, zabezpečení domácího zvířete  
a zajištění základních hygienických podmínek), 

c) uživatel služby je povinen zajistit nerušený průběh služby (např. vypnutí televize a rádia, 
nepřítomnost předem neoznámených osob), 

d) v přítomnosti pracovníka poskytovatele nesmí uživatel služby kouřit ani užívat návykové látky, 
e) uživatelé služby se aktivně zapojují do průběhu konzultace a aktivně spolupracují na naplňování 

individuálního plánu služby,  
f) uživatel služby a pracovníci poskytovatele služby si vzájemně vykají, 
g) o zrušení termínu konzultace uživatel informuje poradce rané péče telefonicky nejpozději do 7 hodin 

rána dne dohodnuté konzultace.  

 

V. DOBA PLATNOSTI A PODMÍNKY VÝPOVĚDI SMLOUVY 

1) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami 
na dobu neurčitou, a to nejdéle do dovršení 7 let věku dítěte. 

2) Smlouvu lze ze strany uživatele vypovědět kdykoliv ústně nebo písemně bez udání důvodu s okamžitou 
platností a bez výpovědní lhůty, nebo k dohodnutému datu.  

3) Smlouvu lze ze strany poskytovatele vypovědět: 
a) při nedodržení podmínek smlouvy uvedených v článku IV. odstavec 1, písmeno b), 
b) při opakovaném nedodržení podmínek smlouvy uvedených v článku IV. odstavec 1, písmeno a), d)  

a g), 
c) při změně místa poskytování služby mimo územní působnost poskytovatele uvedenou v článku II, 

odst. 1, 
d) pomine-li důvod pro poskytování sociální služby rané péče (naplnění osobního cíle uživatele), 
e) uživatel již nesplňuje znaky cílové skupiny vymezené poskytovatelem v článku I, odst. 1 a 2, 
f) při zániku služby. 

4) Smlouva zaniká automaticky k poslednímu dni tříměsíčního období, po kterém nebylo využito žádné 
z nabídky činností služby. Tento zánik se nedoručuje.  

5) Výpověď daná poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 3 tohoto článku je okamžitá a počíná 
běžet ode dne, kdy taková situace nastane.  

6) Obě strany se dohodly, že se výpověď doručuje písemně na adresy nebo e-maily uvedené v záhlaví 
smlouvy, a to pro všechny důvody podle odstavce 3. Nebude-li výpověď převzata, bude-li odmítnuto její 
převzetí nebo bude-li adresát na uvedené adrese neznámý, má se za den doručení den odeslání 
výpovědi provozovateli poštovních nebo e-mailových služeb.  
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VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

1) V souladu s ochranou osobních údajů, kterou upravuje Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů je uživatel informován o zpracovávání osobních a údajů zvláštní kategorie za účelem poskytování 
služby rané péče. Podrobné informace o zpracování jsou k dispozici na webových stránkách společnosti 
na adrese www.tamtam.cz.  

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Poskytovatel i uživatel obdrží jedno 
vyhotovení. 

2) Smlouva může být změněna pouze formou písemných řadově číslovaných dodatků k této smlouvě.   
3) Obě strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely  

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jejímu obsahu rozumí.  

 

 
 
 

V (obec) dne (datum) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………...... 

(jméno a příjmení zákonných zástupců) Statutárním zástupcem k podpisu pověřená 

Mgr. Martina Péčová, vedoucí služby 
 

http://www.detskysluch.cz/

