SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OCHRANY A POMOCI
číslo 1/2022 – smlouvu uzavírá OSPOD jako veřejný poručník, zpravidla v případě kdy do
ZDVOP bude přijato dítě mladší 15 let a zákonní zástupci nemohou vykonávat rodičovskou
odpovědnost alespoň přechodně
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, 541 01,
Trutnov, IČ 00195201, jako provozovatel Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, při
Dětské ozdravně Království, Dvůr Králové nad Labem, Nový Nemojov 150 zastoupené
Mgr. Helenou Rážovou, ředitelkou ZDVOP, pověřenou statutárním zástupcem provozovatele
Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ředitelkou Ing. Janou Totkovou, MBA
dále jen provozovatel ZDVOP
a
nezletilý ......
narozen/a ......
trvale bytem ......
fakticky bytem ......
zastoupen obecním úřadem obce s rozšířenou působností …Městský úřad………………
pověřeným pracovníkem tohoto úřadu …jméno příjmení…………………………………
číslo služebního průkazu ………………………………
dále jen klient
uzavřeli tuto smlouvu o poskytování ochrany a pomoci
dle ustanovení § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“)
dále jen smlouva
I.
Předmět smlouvy – vymezení důvodů pro umístění
Předmětem smlouvy je poskytování ochrany a pomoci nezletilému dítěti umístěnému v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) a to z důvodu, že se jedná o dítě,
které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané
nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným
způsobem ohrožena jeho základní práva.
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V případě klienta se jedná o tyto důvody: (vyberte a zaškrtněte odpovídající řádek; je možná
kombinace několika důvodů a následně důvody konkrétně rozepište)
☐ Klient se ocitl bez jakékoli péče.
☐ Život nebo příznivý vývoj klienta jsou vážně ohroženy.
☐

Klient se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku v důsledku úmrtí rodičů nebo
jiných osob odpovědných za výchovu.
☐ Klient se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku hospitalizace rodičů nebo jiných
osob odpovědných za výchovu.
☐ Klient se ocitl bez péče přiměřené jeho věku v důsledku jiných vážných důvodů.
☐

Klient je ve svém přirozeném sociálním prostředí tělesně nebo duševně týrán nebo
zneužíván.
☐ Klient se ocitl v prostředí nebo situaci neuvedených výše, kdy jsou závažným způsobem
ohrožena jeho základní práva.
Klient v den při přijetí uvedl tyto konkrétní důvody pro, které žádá o pomoc ZDVOP:
....uvést podrobně důvody, tak jak je sděluje klient; z popisu musí být patrná akutnost umístění,
že situaci nebylo možné řešit jinak, a v tomto případě také, že ani jeden zákonný zástupce dítěte
zde vůbec není, nebo nemůže alespoň po přechodnou dobu vykonávat rodičovskou
odpovědnost …
....
....
....
...
...
…
…

II.
Rozsah poskytování ochrany a pomoci
Provozovatel ZDVOP a klient se dohodli na níže uvedeném rozsahu poskytování ochrany a
pomoci (nehodící se škrtněte nebo vymažte)
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně,
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c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
3. pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
f) zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
h) zajištění sociálně terapeutických činností: zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
i) zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče:
1. zajištění zdravotních služeb,
2. zajištění psychologické péče,
3. zajištění jiné odborné péče než péče uvedené v bodech 1 a 2.
K zajištění zdravotních služeb klient v den přijetí uvádí, že je registrován u zdravotní
pojišťovny ...název pojišťovny, pokud neví, napsat, že neví...
Klient uvádí, že se cítí zdráv ...případně popsat jiný zdravotní stav...
Dále uvádí, že užívá tyto léky: ...neužívá žádné léky.../
...vypsat užívané léky, na co je užívá a způsob jejich užívání, aplikace...
...
...
Zdravotní služby budou zajištěny stávajícím registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost
dítěte: MUDr. ………pokud neví, napsat, že neví...…
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Provozovatel ZDVOP a klient se dohodli, že v případě, že jím zvolený praktický lékař pro dítě
a dorost odmítne z kapacitních důvodů zajistit péči o dítě, bude tato zajištěna:
MUDr. ……………………
Specializovaná lékařská péče je klientovi zajištěna jeho stávajícím lékařem-specialistou:
...specializace... - ...jméno a kontakt (pokud je znám) na specialistu...
...specializace... - ...jméno a kontakt (pokud je znám) na specialistu...
...specializace... - ...jméno a kontakt (pokud je znám) na specialistu...

Provozovatel ZDVOP a klient se dohodli, že v případě lékařské péče, jejíž odložení neohrozí
klienta bude provozovatel ZDVOP informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o
potřebě zajištění zdravotní služby a bude s ním projednána možnost koordinace dalšího postupu
a nabídnuta podpora při zajištění poskytnutí zdravotní péče dítěti.
V případě nutnosti poskytnutí neodkladné či akutní péče, jedná ZDVOP bezodkladně a využívá
pohotovostní lékařské služby.
III.
Místo a čas poskytování ochrany a pomoci
Ochrana a pomoc se klientovi poskytuje v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při
Dětské ozdravovně Království, Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Ochrana a pomoc se klientovi poskytuje nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, a to každý den po dobu
trvání závazku ze smlouvy.
IV.
Příspěvek na péči
Při přijetí klient uvádí, že má / nemá přiznán příspěvek na péče podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Výše přiznaného příspěvku na péči je ........ Kč. (pokud uvede, že příspěvek nemá, tak tento
řádek smazat)
V.
Úhrada za poskytnutí ochrany a pomoci a kapesné
Smlouvu za dítě uzavírá obecní úřad obce s rozšířenou působností, proto se způsob a výše
úhrady za poskytnutí ochrany a pomoci nestanovuje.
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Klient je nezaopatřeným dítětem starším 7 let, provozovatel se proto s klientem dohodl na
poskytnutí kapesného od 1. 1. 2022 ve výši:
Kapesné dle §42a zákona č. 35/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
-160 Kč/ měsíc, jde-li o dítě od 7 do 10 let věku, 40,-Kč/ týdně
-280 Kč/ měsíc, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, 70,-Kč/ týdně
- 400 Kč/ měsíc, jde-li o dítě od 15 do 18 let věku. 100,-Kč/ týdně
Kapesné je rozdělené do týdenních výplat. Kapesné bude vypláceno vždy v pondělí. Za období
kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví poměrně podle počtu dnů.
Kapesné bude klientovi předáváno v hotovosti.

VI.
Dodržování pravidel pro poskytování ochrany a pomoci
Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřním řádem ZDVOP. Vnitřní řád je v celém znění na
www.zdvopkralovehradecky.cz
Práva dítěte umístěného v zařízení
Dítě umístěné v zařízení má právo:
•

Na zajištění plného přímého zaopatření.

•

Na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností.

•

Na respektování lidské důstojnosti a zachování soukromí

•

Na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji
a vztazích mezi sourozenci.

•

Na svobodu náboženství.

•

Být seznámeno se svými právy a povinnostmi.

•

Účastnit se činností a aktivit organizovaných v ZDVOP s výjimkou omezení v rámci
platných sankcí – opatření (nevybrání k účasti na výletě apod.)

•

Obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pracovníky SPOD zařízení
prostřednictvím schránky umístěné v zařízení.

•

Obracet se na pracovníky ZDVOPu, především psychologa, kdykoliv při řešení
problémů v otázkách svého osobního života
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•

Požádat o pomoc sociální pracovnici při řešení dalších problémů.

•

S obtížemi s přípravou na školní vyučování se obracet na speciálního pedagoga a
pracovníka

•

Využít zprostředkování lékařské pomoci při řešení zdravotních problémů.

•

Požádat o konzultaci psychologa

•

Požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem
OSPOD, a to bez přítomnosti dalších osob

•

Přijímat návštěvy ve stanovený čas a den.

•

Vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají. Podílet
se na tvorbě a naplňování individuálního plánu dítěte
Být informováno dětí předem o opatřeních zásadní důležitosti s přihlédnutím k jejich
věku a rozumové vyspělosti.

•

•

Využívat pro pohyb areálu – lanové centrum, hřiště a venkovní bazén, hřiště u Lípy,
stolní tenis, trampolína

•

Právo na pravidelnou stravu a čisté oblečení

•

Právo na samostatnou vycházku mimo areál i v areálu, vzhledem k věku a rozumové
vyspělosti od 10 let. Dítě je povinno vždy oznámit místo vycházky a vrátit se
v domluvený čas. Dítě je poučeno, že když se včas a bez omluvy či domluvy nevrátí
do zařízení, bude informována Policie ČR.

•

Děti školou povinné či studenti učňovského nebo středoškolského vzdělávání mohou
na základě souhlasu zákonného zástupce docházet do/ze školy samostatně. V případě,
že jejich rozumové a intelektové schopnosti či věk toto nedovolují, doprovází dítě
zaměstnanec zařízení.

•

Děti povinné školní docházkou a starší dostávají kapesné úměrně věku, z něhož si
mohou hradit drobné nákupy. Kapesné vyplácené ZDVOPem není nárokové, ale
zásluhové

•

Dětem starším 15 – ti let může umožnit ředitelka zařízení samostatnou cestu domů, k
rodičům či předem do určeného cíle.

•

Děti od 10 let v závislosti s výjimkou zákazu či omezení v rámci platných sankcí –
výchovných opatření, může být povolena samostatná vycházka mimo areál.
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Povinnosti dítěte umístěného v zařízení
Dítě umístěné v zařízení má povinnost:
•

Dodržovat vnitřní řád a řídit se pokyny pracovníků zařízení k ochraně bezpečnosti a
zdraví, s nimiž bylo seznámeno.

•

Chovat se slušně, dodržovat obvyklé společenské konvence.

•

Brát ohled na soukromí a práva ostatních přítomných v zařízení.

•

Dodržovat noční klid po 22. hodině, nerušit ostatní, nekouřit v prostorách zařízení ani
v areálu. Děti nesmí požívat alkohol, či jiné omamné látky, vodit si na pokoj cizí
návštěvy.

•

Dodržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách zařízení, šetřit zázemí a inventář
zařízení, neničit vybavení pokoje.

•

Dodržovat hygienické návyky a požadavky – osobní hygiena, čistota prádla a
prostředí.

•

Předat do úschovy vychovatele předměty ohrožující péči, zdraví a bezpečnost. Při
ukončení pobytu budou tyto předměty dítěti vydány (manikýra, holítka, apod.)

•

Respektovat soukromí ostatních a vlastnictví jejich věcí.

•

Dodržovat principy klidného soužití.

•

Nepoužívat násilí a vulgarismů proti ostatním dětem a vůči personálu.

•

Slušně a kultivovaně se projevovat

•

Pokud bude dítě svědkem nějakého násilí, ať slovního či projevům agresivity ohlásí
vše oprávněné osobě, tj. sloužícímu personálu.

•

Okamžitě po příchodu do zařízení předat sloužícímu personálu lahev na pití
(od svačiny nebo z výletů)

•

Udržovat čistotu a pořádek v celém areálu zařízení a podílet se na jeho udržování.

•

Odevzdávat nalezené věci vychovatelům a ostatnímu personálu.

•

Při vstupu do zařízení očistit si obuv, svléknout svrchní oblečení v šatně a na pokoji se
převléknout do domácího oděvu.

•

V době osobního volna se zdržovat v místě domluveném s pracovníkem a mít u sebe
funkční a nabitý mobilní telefon. Dodržet dobu návratu v zařízení. V případě
nečekaného zdržení musí dítě okamžitě ohlásit pracovníkovi ve službě, že přijde či
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přijede později, jinak pracovník musí dítě ohlásit dítě na Policii ČR jako pohřešované
či ztracené co nejdříve.
•

Dokládat hospodaření se svěřenými finančními prostředky i za jízdné – odevzdávat
jízdenky či účtenky z nákupu nebo příjmové doklady. V opačném případě je jízdné a
nedoložené finanční náklady odečítány z kapesného.

•

Dbát na své osobní věci. Předcházet poškození či jejich ztrátě.

•

Děti jsou povinny plnit domácí úkoly ze školy a přípravu do školy
Předávání informací

•
•
•

obsahuje informace o naplňování plánu poskytování sociálně-právní ochrany
ZDVOP má povinnost poskytnout důležité informace OSPOD, zákonným zástupcům,
Policii, soudu, základní informace poskytuje školským zařízením a dalším subjektům
ředitel zařízení ZDVOP je povinen podávat informace nebo může určit pracovníka,
který bude informace podávat

předávání informací dítěti a jeho rodině
•

informace podávají zaměstnanci srozumitelným způsobem, ujišťují se o pochopení
jejich sdělení příjemci
Návštěvy za dětmi v zařízení

Návštěvy probíhají v budově nebo v areálu zařízení, i mimo daný objekt. Návštěvy u dětí,
které jsou umístěny na předběžné opatření z důvodu násilí na dítě nebo negativního vlivu a je
zde podezření, z reakce dítěte, že návštěva není jinak v zájmu dítěte, ohrožuje jeho zdravotní
či psychický stav nebo dítě návštěvu razantně odmítá, je v pravomoci ředitelky zařízení tuto
návštěvu zakázat. V případě, že osoba, která dítě navštíví je pod vlivem návykové látky, či se
její chování vymyká slušnému chování, je v pravomoci ředitelky zařízení tuto konkrétní
návštěvu okamžitě ukončit, případně přivolat i příslušníky Policie ČR.
Pracovníkům OSPOD, případně Policie ČR, jsou návštěvy umožněny kdykoliv.
V jednotlivých případech, kdy je vydané soudní usnesení o asistovaných návštěvách, je
návštěva umožněna pouze s dohledem personálu, případně se může změnit návštěvní doba v
odůvodněných případech.
Návštěvu je možno výjimečně z organizačních důvodů zkrátit.
Návštěvy jsou povinné toto respektovat. (Např. plánovaný odjezd na výlet)
Rodiče dětí jsou povinni se řídit při návštěvách vnitřním řádem a respektovat pokyny personálu,
zachovávat pořádek a chovat se slušně. Osobám, u nichž bude podezření na požití alkoholu
nebo omamných látek, nebude vstup do zařízení umožněn!
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Návštěvy probíhají kdykoliv, nejvhodněji v sobotu nebo v neděli, nejlépe po domluvě, aby byla
zaručena přítomnost dítěte v zařízení.
Návštěvy jsou povinné respektovat denní režim dětí a zdravotní stav dítěte a ochranu a
soukromí ostatních dětí.
Poučení o bezpečnosti
1.

Seznámení dětí s řádem ZDVOP, bezpečnost v celém areálu

2.

Poučení o bezpečnosti pohybu ve ZDVOP

3.

Bezpečnost a chování v dopravních prostředcích, při příchodu a odchodu ze školy

4.

Poučení o bezpečnosti na veřejných komunikacích

5.

Bezpečnost a chování při výletech, exkurzích

6.

Poučení o nebezpečí vzniku požáru

7.

Nebezpečí při koupání - bazén

8.

Na koho se obrátit v případě úrazu a poskytnutí první pomoci, chování při úrazech svých
nebo jiných osob – ohlašovací povinnost, povinnost poskytování první pomoci

9.

Ochrana dětí před škodlivými vlivy (alkohol, kouření, drogy – poučení)

10. Zákaz mít na pokoji bez dozoru veškerých ostrých předmětů – poučení o používání a
bezpečném uložení
Klient si přečetl plné znění Vnitřního řádu a toto stvrdí svým podpisem.
Provozovatel ZDVOP je oprávněn změnit vnitřní řád zařízení i během trvání smlouvy,
v případě podstatných změn pravidel bude klient se změnami seznámen osobně, nebo písemně.
V případě, že klient se změnou vnitřního řádu nebude souhlasit, má právo změny odmítnout a
tuto smlouvu vypovědět ve lhůtě 5 pracovních dní od oznámení těchto změn s výpovědní dobou
v délce 5 pracovních dní.

VII.
Souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí s poskytováním ochrany a pomoci
Smlouvu za dítě uzavírá obecní úřad obce s rozšířenou působností, proto nebude žádost o
vydání souhlasu podávána.
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VIII.
Ukončení smlouvy
Smlouva může být ukončena:
1. uplynutím doby, na kterou je sjednána.
2. dohodou obou stran.
3. výpovědí ze strany klienta:
a) Klient může smlouvu vypovědět kdykoli, a to i bez uvedení důvodu a bez výpovědní
doby. Smlouva zaniká okamžikem ústního sdělení, nebo předáním písemné
výpovědi ze strany klienta.
b) z důvodů uvedených v čl. VI, tj. pokud nebude souhlasit se změnou vnitřního řádu,
má právo změny odmítnout a tuto smlouvu vypovědět ve lhůtě 5 dnů od oznámení
těchto změn s výpovědní dobou v délce 5 dnů.
4. výpovědí ze strany provozovatele:
Provozovatel může smlouvu vypovědět pouze s uvedením důvodů:
a) nezletilý opustil zařízení bez oznámení pracovníkům provozovatele ZDVOP,
případně se nenavrátil do zařízení ani po 12 hodinách oznámeného času návratu, což
je považováno za hrubé porušení smluvních povinností. Výpovědní doba činí 3
pracovní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni zjištění porušení těchto
smluvních povinností.
5. opětovným nabytím rodičovské odpovědnosti alespoň jedním z rodičů.
Odchodem nezletilého na krátkodobý pobyt mimo zařízení nebo na vycházku s vědomím
pracovníků provozovatele nedochází k zániku smlouvy. Krátkodobým pobytem se rozumí
pobyt, který zahrnuje také přenocování dítěte mimo zařízení. Vycházkou se rozumí pobyt mimo
areál zařízení bez přenocování.
IX.
Platnost smlouvy
Smlouvu je možné sjednat dle zákona maximálně na dobu 3 měsíců. V tomto případě se
provozovatel ZDVOP s klientem dohodl, že smlouva je uzavřena do:……….
Trvání smlouvy lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze na základě dohody
s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako veřejným poručníkem.
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X.
Závěrečná ujednání
Klient bere na vědomí, že uzavření smlouvy, a tedy přijetí nezletilého do zařízení, je
provozovatel povinen neprodleně ohlásit příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dle
místa trvalého pobytu.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou ze
smluvních stran.
Obě strany smlouvy potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, bez nátlaku
a bez zřejmých ustanovení, která by poškozovala některou ze stran.
Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu lze změnit
pouze formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

Místo, datum uzavření dohody .....................................

klient
jméno příjmení a razítko

podpis:………………………..

provozovatelem, pověřený pracovník ZDVOP
jméno a příjmení osoby funkce:
Mgr Helena Rážová
ředitelka zařízení

podpis:………………………………….
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