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S M L O U V A  

o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství 
 

1. Označení smluvních stran 

Poskytovatel:  

Charita Moravská Třebová, Kostelní náměstí č. 24/ 3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 

65189418, Občanská poradna, zastoupená …………………………………………………………………………..,  

 

Klient: 

………………………………………………., nar. …………………………………, bytem …………………………………….. 

………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………………,  

telefon…………………………………….. 

 

2. Druh sociální služby 

Služba odborného sociálního poradenství podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah poskytování služby 

a) Základní sociální poradenství 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících 

služeb, 

c) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace 

v sociálních systémech, práva,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 

Služba je poskytována ambulantní / terénní formou. 

 

4. Místo a čas poskytování sociální služby 

Konkrétní místo a čas poskytování sociální služby je uveden v záznamovém archu. 
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5. Výše úhrady za sociální službu 

Služba se poskytuje ze zákona bezplatně. 

 

6. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel  

Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel služby odborného sociálního poradenství Občanské 

poradny zřízené Charitou Moravská Třebová (tj. vnitřní pravidla) je přílohou č. 1 této smlouvy, 

která je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

7. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Ze strany klienta: 

Klient má právo ukončit poskytování služby Občanské poradny kdykoliv bez udání důvodu.  

Poskytovatel může vypovědět tuto smlouvu:  

a) jestliže byly naplněny všechny cíle klienta zaznamenané ve formuláři Záznamový arch,  

b) z důvodu porušování povinností klienta, které vyplývají ze smlouvy. 

Smlouvu o poskytování sociální služby mohou obě smluvní strany vypovědět bez výpovědní 

doby, tj. okamžitě. Výpověď je jednostranným právním jednáním a je účinná dnem doručení 

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit jak ústně, tak i 

písemnou formou. Za dodržení písemné formy smluvní strany považují i prostý email, tj. email 

bez elektronického podpisu.  

Závazkový právní vztah z této smlouvy automaticky zaniká, pokud klient nekontaktuje 

pracovníka poradny do dvou měsíců poté, co měl klient pracovníka podle společné dohody 

kontaktovat. 

 

8. Doba platnosti smlouvy 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do ………………………….. 

 

9. Závěrečná ustanovení  

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
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Změny této smlouvy jsou možné i v jiné než písemné formě. 

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení této smlouvy platná. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této 

smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu původního neplatného ustanovení. 

Strany této smlouvy prohlašují, že smlouva se shoduje se svobodnými a vážnými projevy jejich 

skutečné vůle, a že smlouvu neuzavřeli v tísni, ani za nevýhodných podmínek, a že s jejím 

obsahem souhlasí. 

 

V Moravské Třebové dne ………………………….. 

 

 podpis klienta podpis poskytovatele 

 


