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Smlouva o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

s poruchou autistického spektra (PAS), případně s  podezřením na PAS 
 

smlouva uzavřená dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

mezi smluvními stranami: 

 

 

1) Uživatel:   

 

Matka (jméno, příjmení) ………….………………..……………………… 

datum narození .………...……….. 

 

Otec (jméno, příjmení) ……………….…….………………………………. 

datum narození .………...……….. 

 

nebo Zákonný zástupce / pečující osoba – pěstoun (jméno, příjmení) 

……………….…….…………………………………………………… 

datum narození .………...………..  

 

Dítě (jméno, příjmení) ………………...….………...……………………… 

datum narození .………...……….. 

 

bydliště …………………………………………..………………………………………………………….. 

 

v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“ 

 

a 

 

2) Poskytovatel:  

 

Centrum LIRA, z.ú. 

IČ 287 311 91 

ČSOB, č. ú. 240844675/0300          

identifikátor služby: 4823957 

se sídlem: Matoušova 406, Liberec 7 

zastoupené vedoucí služby: Bc. Kateřinou Čechlovskou, 

zmocněnou k podepisování Smlouvy 

 

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 

 

 

 

I. 

 

Uživatel a Poskytovatel se dohodli na poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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II. 

 

Druh a rozsah poskytování sociální služby 

 

(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle § 65 odst. 2 zákona o sociálních službách: 

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. 

 

(2) Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje informovat Uživatele  

o aktuální nabídce poskytovaných služeb. Konkrétní rozsah poskytování služeb, individuální cíle a způsob 

podpory jsou dále řešeny Individuálním plánem klienta. 

 

 

III. 

 

Cíl služby 

 

Obecným cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné 

vývojové poruchy (PAS) na vývoj dítěte a život všech členů jeho rodiny a předcházení sociálně 

patologickým jevům. 

 

IV. 

 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

(1) Služba je poskytována na adrese Matoušova 453, Liberec ve zvýšeném přízemí a ve druhém patře 

objektu. Terénní programy, které doplňují ambulantní služby, jsou zajišťovány v místě bydliště dítěte, 

případně v MŠ, ZŠ nebo jiném zařízení, které dítě navštěvuje. Další skupinové programy mohou probíhat 

v jiných, pronajatých prostorách nebo venku (pobytové kurzy, herní a sportovní aktivity, semináře). 

 

 (2) Ambulantní služby sjednané v čl. II., odst. 1. Smlouvy se poskytují v předem dohodnutý pracovní den 

a v předem dohodnutém čase, v rozmezí od 8.00 do 17:30 hod.  

Terénní služby sjednané v čl. II., odst. 1. Smlouvy se poskytují v předem dohodnutý pracovní den a 

v předem dohodnutém čase, v rozmezí od 8.00 do 17.00 hod. 

 

 

V. 

 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

 

(1) Služba je poskytována bez úhrady nákladů (dle § 72 písm.b Zákona o sociálních službách). 

(2) Rodiče (zákonní zástupci) si sami hradí výdaje spojené s některými aktivitami (strava dítěte a cestovné 

při společných herních aktivitách, ubytování a stravu při pobytových kurzech, potraviny a občerstvení pro 

děti). 
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(3) Pokud budou zajišťovány fakultativní služby, budou rodiny seznámeny s ceníkem. Zde se uvede, zda je 

sociální služba poskytována bezplatně či za úplatu v souladu s § 71 a násl. zákona o sociálních službách 

(poskytovatel může uvést, kde uživatel služby nalezne informace o výši úhrad – ceník, prováděcí vyhláška 

č. 505/2006 Sb. apod.) Vždy, než bude služba za úhradu dohodnuta, bude uživatel o ceně informován. 

 

VI. 

 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby 

 

Uživatel prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci jednání se zájemcem o službu. 

Uživatel prohlašuje, že Vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a 

že  jim porozuměl. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat. 

Vnitřní pravidla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

 

VII. 

 

Doba platnosti  

 

(1) Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS (dále jen Smlouva) 

nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

(2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami 

na dobu 12 měsíců. Před uplynutí této doby je zorganizováno jednání uživatele a poskytovatele, na kterém 

je vyhodnocen Individuální plán klienta a zhodnocena dosavadní spolupráce.  

Tímto jednáním je služba 

a) ukončena 

b) prodloužena na další období Dodatkem ke Smlouvě o poskytování Sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi s PAS, zároveň je stanoven nový Individuální plán klienta. 

 

 

VIII. 

 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

(1) Smlouvu lze ze strany Uživatele vypovědět  

a) kdykoli na vlastní žádost ústně nebo písemně 

b) bez udání důvodů 

 

(2) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím 

po dni, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. Doručením výpovědi se rozumí jakákoliv forma 

sdělení (písemné či ústní). 

  

(3) Smlouvu lze ze strany Poskytovatele vypovědět a službu ukončit:            

 

a) v případě, že rodina půl roku nevyužila žádný z nabízených programů a službu tedy fakticky 

nevyužívá  

b) při opakovaném nedodržení podmínek smlouvy (viz. Příloha č. 1, povinnosti Uživatele) 

 

(4) Výpověď daná Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku má okamžitou platnost. 

 

 

 



IX. 

 

Další ustanovení 

 

Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával, vedl a uchovával jeho osobní údaje v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

X. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

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

vyhotovení. 

 

(2) Smlouva může být prodloužena nebo změněna pouze formou písemných pořadově číslovaných Dodatků 

k této Smlouvě o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS, po vzájemné dohodě 

a připojení podpisů obou stran.  

 

(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. 

 

(4) Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Vnitřní pravidla pro poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS  

Příloha č. 2: Souhlas s pořizováním videozáznamů a fotografií 

Příloha č. 3: Dodatek ke Smlouvě o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS, 

v případě, že bylo dohodnuto prodloužení Smlouvy 

Příloha č. 4: Ceník služeb, v případě, že jsou Centrem LIRA poskytovány služby nad rámec základních 

činností pro klienty za úhradu 

 

 

 

 

 

V ……………………… dne……………………… 

 

 

Platnost smlouvy do ………………………………. 

 

 

…………………………………...........................................................                      

Podpis/podpisy Uživatele                                                     

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis vedoucí Sociálně aktivizačních služeb 

 

 

 

 

 

 

 


