
Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v terapeutic ké komunit ě 
 
SANANIM, o. s. 
 
IČO: 496090 
se sídlem: Ovčí hájek 2549/64 A, 158 00 Praha 13 
zastoupené: ………………………………………………………………. 
na základě pověření vedoucím Terapeutické komunity Němčice 
(dále též jen poskytovatel) 
 
a 
 
pan/paní: ………………………………………………………………….... 
rodné číslo: ……………………………………………………………….... 
bytem: …………………………………………………………………..…... 
adresa pro doručování: ………………………………………………….... 
(dále též jen klient) 
 
uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tuto 
smlouvu (dále též jen smlouva): 
 
I. Úvodní informace a úvodní prohlášení 
 

1. Klient bere na vědomí, že občanské družení SANANIM je dobrovolné, nezávislé, nepolitické 
sdružení, které na základě vlastních iniciativ a rozhodnutí zajišťuje péči o osoby ohrožené 
zdraví škodlivými návyky. Posláním sdružení je pomáhat osobám ohroženým zdraví 
škodlivými návyky vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní 
rehabilitaci. Za tím účelem sdružení: 

a) provozuje programy a zařízení pro osoby ohrožené drogou v oblasti primární, 
sekundární a terciární  prevence, 

b) obhajuje práva a zájmy osob ohrožených drogou vůči státním orgánům a jiným 
institucím, 

c) působí na veřejnost při prosazování správného přístupu k osobám ohrožených drogou 
a informuje o problematice duševního zdraví, duševní nemoci a drogové závislosti,  

d) sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc osobám ohroženým drogou 
a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. 

 
2. Klient výslovně prohlašuje, že tato smlouva je uzavírána na jeho přímou žádost o poskytnutí 

terapeutické pomoci. 
 
II. Rozsah poskytované sociální služby 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat a zajistit ve prospěch klienta ode dne jeho přijetí do 
terapeutické komunity a po dobu trvání jeho pobytu v terapeutické komunitě ubytování 
s nezbytným sociálním, hygienickým, a společenským zařízením, společné prostory, 
stravování a terapeutickou péči v rozsahu poskytovateli dostupném a pro klienta v rámci této 
smlouvy nezbytném rozsahu a kvalitě. 

2. Součástí poskytované služby je mimo jiné též topení, teplá a studená voda, osvětlení, 
úschova cenností. 

3. Služby uvedené v odstavci 1. poskytuje poskytovatel bezúplatně, pokud mezi poskytovatelem 
a klientem nedojde ke zvláštní dohodě. 

4. Další služby poskytne poskytovatel pouze na základě zvláštních ujednání, potřeb klienta 
a možností poskytovatele. 

 
III. Strava 
 

1. Poskytovatel poskytne klientovi stravu a nápoje podle vnitřních pravidel terapeutické komunity 
v souladu s jeho základními potřebami a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. 

2. Klient se podle vnitřních pravidel terapeutické komunity podílí na přípravě stravy. 
3. Klient má k dispozici společnou kuchyň. 



 
IV. Terapeutická pé če a pomoc  
 

1. Poskytovatel poskytne klientovi nezbytnou terapeutickou péči podle určeného a dohodnutého 
terapeutického programu. 

2. Poskytovatel poskytne v rámci svých možností klientovi a umožní mu v rámci jeho 
terapeutického programu: 

• kontakt se společenským prostředím terapeutické komunity 
• realizaci osobních zálib a aktivit 
• kontakt s blízkými osobami 
• vyřizování osobních záležitostí  
• pomoc při obnovení nebo udržení kontaktů s rodinou 
• dostupnou výchovnou a vzdělávací a tělesnou aktivitu 
• součinnost a pomoc při řešení běžných problémů 

 
V. Místo a doba poskytované sociální služby 
 

1. Sjednaná sociální služba podle této smlouvy bude poskytována od .……… do .………, a na 
základě vzniklé potřeby a podle možností poskytovatele může být prodloužena nebo zkrácena 
zvláštním písemným ujednáním nebo rozhodnutím poskytovatele. 

2. Určeným místem poskytované sociální služby je specializované pracoviště a zařízení 
poskytovatele ………………………………………………………………………. 

3. Sociální služba ujednaná podle této smlouvy se po dobu její platnosti poskytuje nepřetržitě 24 
hodin denně. 

 
VI. Povinnosti klienta 
 

1. Klient je povinen se podrobit terapeutickému programu a osobnímu programu ve způsobu, 
čase, zařízení a místě mu určeném. Dále je povinen se podrobit dennímu řádu, dodržovat 
pravidla komunity, jakož i všechny další povinnosti spojené s určeným terapeutickým 
programem a procesem. 

2. Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného 
chování, hygieny a úcty k okolí. 

3. Klient je povinen nenavazovat osobní kontakty neslučitelné s poskytovanými službami, stejně 
jako nenavazovat osobní kontakty přesahující rámec účelu zařízení, včetně vztahů 
sexuálních.  

4. Klient nesmí zneužívat poskytovaných výhod a služeb nad rámec stanoveného terapeutického 
programu. 

5. Klient má za povinnost neprodleně oznámit všechny skutečnosti hodné zvláštního zřetele, 
které ohrožují, narušují nebo by mohly ohrozit funkci a cíle zařízení a vztahy mezi klienty 
navzájem, stejně jako vztahy k léčebným týmům. 

6. Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání drog, popřípadě jiných návykových a zdraví 
poškozujících látek, i manipulace s nimi pod sankcí ukončení léčebného procesu.. 

7. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti všech klientů jsou rovná bez ohledu na pohlaví, 
rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální 
původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, sexuální orientaci, věk, duševní 
a fyzické vady, zdravotní stav i minulost, nebo veřejné a majetkové postavení. 

8. Klient bere na vědomí, že v případě hrubého porušení norem slušného chování, 
vnitroorganizačních řádů a předpisů, jakož i narušení terapeutického procesu a osobní kázně 
může být z programu a procesu vyloučen a že mu může vzniknout povinnost náhrady účelně 
vynaložených nákladů spojených s jeho neukončenou terapií. 

9. Klient bere na vědomí, že v případě vědomého porušení stanovených pravidel chování, jakož i 
jednostranného maření terapeutického procesu nebo vědomě způsobené škody na majetku 
občanského sdružení nese za způsobené škody plnou majetkovou odpovědnost. 

10. Klient bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti o svých právech a povinnostech 
a prohlašuje, že byl o těchto zvlášť poučen.  



VII. Výše úhrady a náhrada ú čelně vynaložených prost ředků 
 

1. Klient bere na vědomí, že sociální služba poskytovaná mu poskytovatelem spojená 
s terapeutickým programem je bezúplatná. 

2. V případě, že klient pobírá sociální nebo nemocenské dávky, přispívá jednou třetinou 
finančního obnosu z této dávky na sportovní a zátěžové programy proti dokladu, který mu 
terapeut vystaví. Takto získané peníze jsou využity ve prospěch léčících se klientů v TK 
Němčice o. s. SANANIM. 

3. Klient třetí fáze přispívá částkou 500,- Kč na nájem za ubytování v budově pro klienty třetí 
fáze. 

4. Bezúplatnost poskytované sociální služby je vázána na podmínku bezkonfliktního dodržování 
osobního terapeutického programu klientem, dodržování pravidel určených a stanovených 
poskytovatelem, včetně dodržování domovních řádů, slušného chování a povinností určených 
touto smlouvou. 

5. Klient bere na vědomí, že pro případ hrubého narušení dohodnutých pravidel chování nebo 
opakovaného porušení pravidel chování a jeho vyloučení z terapeutické komunity 
s důsledkem přerušení a ukončení terapeutického programu vzniká poskytovateli nárok 
uplatnit účelně vynaložené náklady spojené s poskytnutou sociální a terapeutickou službou na 
jeho osobu. 

 
VIII. Ukon čení spolupráce a výpov ědní důvody 
 

1. Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 
2. Výpovědní lhůta ze strany klienta je 24 hodin, pokud je den následující dni podání výpovědi 

dnem pracovním. Není-li dnem následujícím podání výpovědi den pracovní, činí výpovědní 
lhůta 16 hod. prvního pracovního dne následujícího dni podání výpovědi. V rámci 
administrativní možnosti poskytovatele lze výpovědní lhůtu zkrátit. 

3. Po skončení výpovědní lhůty je klient ihned povinen terapeutickou komunitu opustit. 
4. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů: 

a) hrubé nebo opakované porušení pravidel chování touto smlouvou dohodnutých nebo 
opakované porušení norem slušného chování, 

b) narušení vlastního terapeutického programu užíváním návykových látek nebo 
manipulací s nimi, 

c) fyzické nebo hrubé slovní napadení dalších klientů terapeutické komunity nebo člena 
terapeutického týmu, 

d) způsobení škody na majetku poskytovatele nebo dalších klientů terapeutické 
komunity, ať úmyslné či z nedbalosti, 

e) odmítnutím určeného terapeutického programu, 
f) z důvodů hodných zvláštního zřetele zaviněných nebo způsobených klientem. 

 
IX. Prohlášení klienta 
 
Já níže podepsaný: ……………………………………… nar: ………………. 
 
beru na vědomí a v plné vážnosti prohlašuji, že dobrovolně přijímám služby občanského sdružení 
SANANIM a současně se zavazuji, že budu dobrovolně a aktivně přijímat a plnit pokyny členů 
terapeutického týmu, stejně jako přijímat poskytované služby spojené výlučně s mou osobní léčbou 
a určeným terapeutickým programem. Jsem si plně vědom skutečnosti, že poskytovaná služba je 
spojena s obnovou mého zdravotního stavu, společenského postavení, sociální a pracovní rehabilitací 
a k tomuto se zavazuji plně dbát všech pokynů a instrukcí terapeutických týmů. Jsem si plně vědom 
všech důsledků spojených s porušením výše stanovených pravidel a mých povinností. Současně 
prohlašuji, že nejsem zbaven ani omezen ve své způsobilosti k právním úkonům a že jsem byl o svých 
právech a povinnostech řádně poučen a stanovená pravidla pro terapeutickou komunitu bez výhrad 
přijímám a s těmito souhlasím. Poučení o právech a povinnostech klientů jsem obdržel v jednom 
stejnopise. Na důkaz vážnosti své vůle toto čestné prohlášení vlastnoručně níže současně 
s uzavřenou smlouvou podepisuji. 



X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží klient a jeden poskytovatel. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. 
3. Smlouva se úředně neověřuje. 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém textu, jakož i v jejích 

částech, že smlouvu podepisují svobodně, vážně, nikoliv v naléhavé tísni a že se smlouvou 
bez výhrady souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

 
 
V ……………… dne ……………  V ……………… dne …………… 


