
Maltézská pomoc, o. p. s, Centrum Mělník, nám. Karla IV. 184, 276 01 Mělník
Zastoupené: Mgr. Andreou Edrovou, tel. 733 468 074

Dohoda o platbě za poskytování Průvodcovské a předčitatelské služby:
doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Jméno a příjmení
Bytem:                                                                            
Datum narození: 
Jméno a příjmení zák. zástupce: 
e-mail:
(dále jen „klient“)

a

Maltézská pomoc, o.p.s. 
se sídlem:    Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Zastoupená: Mgr. Andrea Edrová, vedoucí centra Mělník
(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o platbě za poskytování průvodcovské
a předčitatelské služby -  doprovázení dětí s postižením (dále jen „Dohoda“).

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel  je  obecně prospěšnou společností  založenou a existující  v souladu s právním
řádem České republiky.

1.2. Předmětem  činnosti  poskytovatele  je  mimo  jiné  zajišťování  a  realizace  doprovázení dětí
s  postižením  do  školských  zařízení  v souladu  se  statutem  Maltézské  pomoci.  Služba  je
registrována a poskytována na základě zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách.

      
Článek II.

Předmět Dohody

2.1.   Předmětem smlouvy je doprovod dítěte s postižením do školského zařízení v oblasti Mělnicka.

2.2.  Klient/zákonný zástupce se touto smlouvou zavazuje uhradit poskytovateli služby příspěvek na
doprovod dítěte  s postižením do speciálního  zařízení.  Cena za jeden den se skládá z doby
doprovázení z místa bydliště do zařízení a zpět. Cena za 1 minutu činí 2 Kč. Za nakládání a
přepravu vozíku účtujeme 5 Kč/ den. 

2.3.  Měsíční  vyúčtování  je  počítáno  na  základě  počtu  dní  v daném  měsíci,  kdy  byla  služba
poskytnuta. Doba doprovázení byla stanovena na základě dlouhodobého průměru a případné
objížďky, změny trasy atd, které jednorázově prodlouží dobu doprovázení, nebudou mít vliv
na sjednanou výši úhrady. 

         Bydliště:                                                                                                                    
         Cíl cesty:       
         Průměrná celková doba jízdy: 
         Přeprava vozíku:          

  Cena za den:
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2.3. Klient bude službu využívat následující dny v týdnu: pondělí - pátek (v období školního roku)
2.4. Poskytovatel klientovi nejdéle do 10. dne následujícího měsíci, za nějž úhrada náleží, předá

předvyplněnou složenku, která slouží jako vyúčtování úhrady za daný měsíc. 
2.5. Platba dle odst. 2.2. výše je splatná vždy k 20.dni měsíce následujícího po měsíci, za který

má  být  platba  poskytnuta.  Úhradu  lze  realizovat  osobně  zaměstnanci  poskytovatele,
složenkou na účet poskytovatele nebo převodem na účet č. 5333322/0800 (v.s. bude uveden
na složence).

   

V Mělníku, dne: 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

klient služby poskytovatel služby
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KLIENTSKÁ  SMLOUVA 
Průvodcovské a předčitatelské služby -  

Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Maltézská pomoc, o.p.s. 
se sídlem: Lázeňská 2 118 00 Praha 1  
IČ: 26708451
Zastoupená:  Mgr. Andrea Edrová, vedoucí centra Mělník

(dále jen „poskytovatel“)

a

Jméno a příjmení:
Datum narození: 
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště:                                                                                                                    
Místo vyzvednutí (není-li shodné s trvalým bydlištěm): 

Zákonný zástupce:
Telefon: 
E-mail:

(dále jen „klient)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

Klientskou smlouvu

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel je obecně prospěšnou společností založenou a existující v souladu s právním řádem České
republiky.

1.2. Předmětem činnosti Poskytovatele je mimo jiné zajišťování a realizace doprovázení dětí s postižením
do speciálních škol a zařízení na Mělníku v souladu se statutem Maltézské pomoci, o.p.s.

1.3. Činnost  Poskytovatele  (doprovázení  dětí  s  postižením)  se  řídí  vnitřními  pravidly  pro  poskytování
sociálních služeb zpracovaných na základě standardů kvality sociálních služeb. 

Článek II.
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat sociální službu v rámci doprovázení dětí
s postižením do školských zařízení, a zároveň závazek klienta/zákonných zástupců uhradit stanovený
měsíční příspěvek za využité služby.  

2.2. Služba  dle  odst.  2.1.této  smlouvy  má  charakter  služby  nenárokové,  poskytované  za  předem
stanovených a pro všechny klienty stejných podmínek. Klient se podílí na nákladech služby dle odst.
2.1.této smlouvy formou finančních příspěvků.

2.3. Průvodcovské a předčitatelské služby poskytované na základě této smlouvy zahrnují:
a) doprovázení dětí s postižením do speciálních škol a zařízení
b) přirozenou a nenásilnou sociální integraci
c) individuální přístup ze strany osobního asistenta
d) pravidelná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci klienta)
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2.4. Přijímání klienta a poskytování služeb v rámci dopravy dětí se  řídí základními pravidly a rozhodnutím
příslušných orgánů poskytovatele.

2.5. Výše měsíční platby určeného k částečné úhradě nákladů spojených s poskytováním služby je uvedena
v samostatné Dohodě o poskytování platby na průvodcovskou a předčitatelskou službu  – doprovázení
dětí s postižením do školských zařízení.

Článek III.
Povinnosti klienta

3.1.   Klient, resp. jeho zákonný zástupce se podpisem této smlouvy zavazuje:
a) dodržovat stanovenou dobu pro poskytování služby (doba předání a převzetí klienta), kdy předání

a  převzetí  klienta  proběhne  pouze  za  účasti  zákonného  zástupce  nebo  jiné  osoby  na  základě
písemné plné moci.

b) dodržovat místo předání a převzetí klienta, které je stanoveno v této smlouvě
c) poskytnout pomoc při naložení klienta do vozu
d) dodržovat pravidelnou docházku, která je stanovena v této smlouvě
e) oznámit s dostatečným předstihem, nikoliv však později než _2_ hodin před okamžikem přepravy

svou  nepřítomnost  řidiči  či  osobě  zodpovědné  za  projekt.  V případě  neodhlášené  služby  si
Poskytovatel vyhrazuje právo tuto cestu naúčtovat.

f) dodržovat pokyny asistenta/řidiče (odpovědného pracovníka)
g) dodržovat termín pravidelné měsíční příspěvky (dohoda o poskytování příspěvku)

Článek IV.
Možnosti ukončení Smlouvy

4.1.   Poskytovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení této Smlouvy, pokud uživatel porušuje
povinnosti  klienta  jmenované  v odstavci  3.1.,  především  pak  v případě  neuhrazení  platby  za
poskytnuté služby

4.2. V případě  přijetí  rozhodnutí  dle  odst.  4.1.  výše  pozbývá  tato  Smlouva  účinnosti  po  14  dnech  od
doručení tohoto rozhodnutí Klientovy, příp. jeho zákonnému zástupci.

4.3. Smlouvu  lze  též  kdykoliv  vypovědět  i  ze  strany  klienta,  a  to  na  základě  písemného  oznámení.
Výpovědní lhůta v tomto případě činí 14 dní.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

5.1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do …………., nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

5.2. Tato smlouva byla vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.3. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím písemných, číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

5.4. Smluvní  strany  svým  podpisem  potvrzují,  že  souhlasí  s evidencí  osobních  údajů  pro  potřeby
poskytovatele služby.

5.5. Uživatel  či  jeho zákonný zástupce dává souhlas s fotodokumentací,  v rámci projektu.  Poskytovatel
tento materiál může použít na svých propagačních materiálech. 

5.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle a na důkaz
toho připojují své podpisy.

V Mělníku dne : 

…………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………

            podpis klienta / zákonného zástupce poskytovatel služby


