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Tato publikace vychází jako výstupní materiál projektu „Zvýšení povědomí o právech uživatelů služeb pro osoby závislé 
na návykových látkách“, který se soustředil na zvýšení informovanosti jak poskytovatelů služeb, tak jejich klientů. Probíhal v roce 
2007 a byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Problematika práv klientů se objevila až po roce 1990 se vznikem nestátních neziskových organizací, které  
v oblasti drogových závislostí provozují většinu služeb. Vzhledem k rychlosti jejich rozvoje spolu s nárůstem nových 
typů služeb zůstávala oblast práv klientů často mimo centrum zájmu.

 
V současnosti se klade velký důraz na standardizaci drogových služeb a významným krokem v tomto procesu je certi-

fikace odborné způsobilosti jednotlivých zařízení. Přestože standardy odborné způsobilosti a standardy sociálních služeb 
zmiňují také dodržování práv klientů, ve většině případů je však nedefinují jasně, neuvádějí v úplnosti jejich výčet ani způ-
sob naplňování. S cílem odstranit právě tyto nesrovnalosti vznikla tato brožura. Doufáme, že bude i pro vás užitečným 
vodítkem v problematice práv a povinností klientů.

 
Při přípravě jednotlivých dokumentů jsme intenzivně spolupracovali s právníkem. Ty, které na následujících stránkách 

předkládáme, byly vypracovány pro potřeby o. s. SANANIM, avšak můžou sloužit jako inspirace také pro vaši praxi. Jsou řazeny 
od základních listin až po jednotlivé smlouvy. 

Etický kodex

odborný předpis závazný pro všechny pracovníky o. s. SANANIM•	

Poučení o právech a povinnostech klientů

základní obecně platný dokument používaný v o. s. SANANIM•	

Při přípravě dokumentu, který by měl klienty informovat o jejich právech, jsme řešili základní otázku, zda je informovat 
zároveň o jejich povinnostech. Služby pro uživatele návykových látek jsou ze značné míry postavené na pravidlech, sankcích 
a povinnostech, a proto jsme se rozhodli, že je zahrneme. Pro potřeby různých zařízení o. s. SANANIM jsme proto vypracovali 
univerzální dokument o právech a povinnostech klientů. Jednotlivé typy zařízení (nízkoprahové programy, ambulantní péče 
a terapeutické komunity) si na jeho základě připravily pro své klienty vlastní, podle konkrétních podmínek upravené Poučení 
o právech a povinnostech klientů s vysvětlujícími komentáři k jednotlivým bodům.

Smluvní vztahy

z pohledu právního experta•	

V praxi o. s. SANANIM se s klientem podepisují smlouvy zejména v léčebných zařízeních, tj. terapeutických komunitách 
a ambulantních programech. 

Pro terapeutické komunity jsme zvolili systém dvou smluv – první „rámcovou“ smlouvu podepisuje klient při vstupu 
do nulté fáze. Současně dostane k podpisu také Poučení o právech a povinnostech klientů a k prostudování druhou „řádnou“ 
smlouvu, kterou podepíše při přestupu do první fáze. 

Smlouva Terapeutická komunita Němčice - nultá fáze

Smlouva Terapeutická komunita Němčice

Smlouva Denní stacionář

Tyto a další materiály, včetně aktualizovaných verzí smluv, jsou na webových stránkách http://ep.sananim.cz.

 Mgr. Peter Porubský,
 koordinátor projektu

Práva a povinnosti klienta v drogových službách a smluvní vztahy
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Etický kodex občanského sdružení SANANIM

V souladu s posláním a cíly občanského sdružení SANANIM a v souladu se Stanovami občanského sdružení SANANIM vydávám 
jako závazný odborný předpis tento Etický kodex.

Úvodní ustanovení

Všichni zaměstnanci občanského sdružení SANANIM, stejně jako smluvní pracovníci v poměru obdobném poměru pracov-1. 
nímu (dále též jen zaměstnanci nebo členové týmu) jsou povinni dodržovat Etický kodex občanského sdružení SANANIM.

Vedoucí zařízení zajistí, aby každý zaměstnanec byl v rámci zavádění nového zaměstnance na základě vzniklého smluvního 2. 
vztahu seznámen s Etickým kodexem občanského sdružení SANANIM.

Etická témata jsou pravidelně probírána na poradách zařízení a jsou předmětem supervize. 3. 

Každé zařízení si povinně vytváří a postupně doplňuje katalog situací, kdy hrozí zvýšené riziko ohrožení, porušení nebo 4. 
nedodržení etických norem a práv klientů a kde hrozí střet zájmů klienta a zaměstnance.

Základní povinností členů týmu, stejně jako všech zaměstnanců je zabezpečovat kvalitu léčebných služeb a péče o klienta. 5. 
Vztah mezi členem týmu a klientem je čistě profesionální a je nezbytné a podstatné, aby každý člen týmu, stejně jako tým 
jako celek byl dostatečně vyzrálý a schopný dostát zodpovědnosti, která mu je svěřena.

Všichni členové týmu si musí být vědomi, že jejich profese je službou a vyžaduje jasné odlišení rolí týmu a klientů. Tento 6. 
etický kodex je platný pro členy týmu v době výkonu povinností a služby klientům, mimo ni, jakož i po ukončení smluvního 
vztahu.

Z výše uvedeného vyplývá, že všichni zaměstnanci jsou dále povinni: 

Být vyzrálým a pozitivním vzorem. Každý zaměstnanec se při své činnosti řídí pravidly slušného chování.7. 

Zachovávat v tajnosti všechny informace o klientovi, jakož i informace klientem sdělené s výjimkou případů, kdy je se 8. 
souhlasem klienta této povinnosti zbaven nebo kdy je tak stanoveno zákonem. 

Seznámit každého klienta s 9. Poučením o právech a povinnostech klientů, dát mu jejich kopii a ubezpečit se, že všechny 
aspekty tohoto dokumentu jsou srozumitelné a dodržované jak ze strany klienta, tak týmu. V nízkoprahových programech 
je třeba práva a povinnosti klientům opakovaně ústně vysvětlovat a zajistit jejich srozumitelnost a dodržování.

Respektovat všechny klienty a zachovávat s nimi profesionální vztah. Zaměstnanec se ke klientům chová vždy korektně, 10. 
s pochopením a trpělivostí a nesníží se k nemravnému jednání.

Vykonávat službu bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo 11. 
sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, sexuální orientaci, věk, duševní a fyzické vady, zdravotní 
stav i minulost, nebo veřejné a majetkové postavení a respektovat postavení klienta v případě specifických okolností. 

Rozpoznat, kdy je žádoucí klienta doporučit do jiného zařízení nebo typu služby lépe odpovídajícího jeho potřebám.12. 

Nenavazovat osobní kontakty neslučitelné s poskytovanou službou, jakož i sexuální vztahy s klienty a osobami jim blízkými.13. 

Dbát na to, aby klient a členové jeho rodiny nebyli využíváni pro osobní zisk. Zaměstnanec nezneužije ve vztahu ke 14. 
klientům jejich důvěry a závislosti na poskytované službě.

Zaměstnanec má právo poskytnutí služby odmítnout, pokud se mezi ním a klientem nevytvoří nezbytný vztah vzájemné 15. 
důvěry. Má rovněž právo ji odmítnout z důvodů odporujících jeho svědomí. 

Každý zaměstnanec je vždy povinen zachovávat lidskou důstojnost klienta.16. 

Vztahy mezi zaměstnanci jsou profesně kolegiální, vzájemně čestné, slušné a společensky korektní při přiznání práva 17. 
na odlišný názor.

V Praze dne: ……………….

 PaedDr. Martina Richterová Těmínová
 předsedkyně správní rady o. s. SANANIM
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Úvodní ustanovení

Všichni zaměstnanci občanského sdružení SANANIM, jakož i smluvní pracovníci v poměru obdobném poměru pracovnímu 1. 
(dále též jen zaměstnanci nebo členové týmu) jsou povinni dodržovat práva klientů a Etický kodex občanského sdružení 
SANANIM.

Klienti mají právo na to, aby jim členové týmu zabezpečili dosažitelnou kvalitu léčebných služeb a péče. Je rovněž jejich 2. 
právem, aby vztah ze strany zaměstnanců a týmu vůči nim byl čistě profesionální.

Práva klientů musí být dodržována po celou dobu výkonu povinností a poskytování služeb.3. 

Dbát na dodržování práv a povinností klientů je základní podmínkou kvalitní a efektivní poskytované péče.4. 

Základní práva klientů, která jim občanské sdružení SANANIM zaručuje ve všech svých zařízeních, 
projektech a při poskytování služeb, jsou tato:

Právo na podpůrné životní prostředí bez drog a dalších návykových látek.5. 

Právo na léčbu a péči bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní 6. 
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.

Právo na důstojnost a respekt po celou dobu léčby.7. 

Právo na seznámení s filosofií a metodami léčebného programu, procesu či péče, možnost přiměřeně spolurozhodovat 8. 
ohledně léčby.

Právo na základní informace týkající se aktuálních pravidel a případné regulace léčebného programu, včetně informaci 9. 
o sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel.

Právo podávat stížnost a právo na přístup k Radě schvalující proces registrace stížností týkajících se administrativních 10. 
pravidel a regulací, sankcí, disciplinárních opatření a úprav pravidel.

 
Právo na informaci a odůvodnění a případně i vyúčtování všech hrazených poplatků a nákladů, způsoby a rozvržení plateb, 11. 
přístup k financím a osobnímu majetku v průběhu programu a ke dni ukončení programu vždy spojených s klientem.

Právo na utajení informací týkajících se účasti klienta v programu a všech záznamů o léčbě a klientovi v souladu se zákony 12. 
České republiky a na dodržování tajemství na základě zásad lékařského tajemství.

Právo na svobodné a jednostranné ukončení programu v jakékoli jeho fázi bez fyzického či psychologického nátlaku.13. 

Po přijetí do programu právo na osobní komunikaci s osobami blízkými nebo přáteli v místě pobytu a dle pravidel 14. 
programu s výjimkou případů, kdy to léčebný plán zakazuje.

Právo na ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před šikanou, před fyzickým, citovým a sexuálním 15. 
zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním.

V rezidenčních zařízeních právo na zajištění výživné stravy, bezpečného ubytování, tělesného cvičení a potřeb tělesné 16. 
hygieny.

Právo na dosažitelné ošetření kvalifikovanými odborníky, jakož i právo nabízené odborné ošetření odmítnout.17. 

Právo na základní a přiměřenou právní pomoc a poradenství v případě aktuální potřeby.18. 

Právo na kontakt s dítětem, jestliže rodiče v léčbě doprovází.19. 

Právo na určení a vymezení zodpovědnosti členů léčebného týmu.20. 

Poučení o právech a povinnostech klientů
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Právo na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoliv důvodu, informace o podobných 21. 
léčebných službách, zdrojích a pobytových místech.

Právo na seznámení se s obsahem práv a povinností klienta občanského sdružení SANANIM.22. 

Základní povinnosti klientů stanovené občanským sdružením SANANIM, které musí dodržovat 
ve všech zařízeních, projektech a při poskytování služeb, jsou tyto:

Po podpisu smlouvy je klient je povinen podrobit se určenému léčebnému procesu ve způsobu, čase, zařízení a místě. Dále 23. 
je povinen podrobit se dobrovolně dennímu léčebnému řádu a všem povinnostem spojeným s léčebným procesem.

Klient je dále povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného chování, hygieny a úcty 24. 
k okolí.

Klient je povinen nenavazovat osobní kontakty neslučitelné s poskytovanými službami, stejně jako nenavazovat osobní 25. 
kontakty přesahující rámec účelu zařízení, včetně vztahů sexuálních.

Klient nesmí zneužívat poskytovaných výhod a služeb nad rámec léčebného procesu.26. 

Klient má za povinnost neprodleně oznámit všechny skutečnosti hodné zvláštního zřetele, které ohrožují, narušují nebo 27. 
by mohly ohrozit funkci a cíle zařízení a vztahy mezi klienty navzájem, stejně jako vztahy k terapeutickým týmům.

Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání drog, popřípadě jiných návykových a zdraví poškozujících látek, i manipulace 28. 
s nimi pod sankcí ukončení léčebného procesu.

Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti všech klientů jsou rovná bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru 29. 
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.

Klient bere na vědomí, že v případě hrubého porušení norem slušného chování, vnitroorganizačních řádů a předpisů, jakož 30. 
i narušení léčebného procesu a osobní kázně může být z léčebného procesu vyloučen a že mu může vzniknout povinnost 
nahradit poskytovateli účelně vynaložené náklady spojené s jeho neukončenou léčbou.

Klient bere na vědomí, že v případě vědomého porušení stanovených pravidel chování, jakož i jednostranného zmaření 31. 
léčebného procesu nebo vědomě způsobené škody na majetku občanského sdružení nese za způsobené škody plnou 
majetkovou odpovědnost.

Klient bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti týkající se jeho práv a povinností a na důkaz tohoto činí 32. 
následující čestné prohlášení:

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný: ……………………………………… nar: ……………….

beru na vědomí a v plné vážnosti prohlašuji, že dobrovolně přijímám služby občanského sdružení SANANIM a součas-
ně se zavazuji, že budu dobrovolně a aktivně plnit pokyny členů terapeutického týmu, stejně jako přijímat poskytované 
služby spojené výlučně s mou osobní léčbou. Jsem si plně vědom skutečnosti, že poskytovaná služba je spojena s léčbou 
a sociální a pracovní rehabilitací mé osoby 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 pro-
hlašuji, 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 bez výhrad přijímám a souhlasím s nimi. Toto poučení bylo vyhotoveno ve dvou stej-
nopisech, z nichž jeden jsem obdržel. Na důkaz vážnosti své vůle toto čestné prohlášení vlastnoručně podepisuji.

V ……………….  dne: ……………….
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Pro zákonného zástupce:

Já níže podepsaný: ………………………………………
jako zákonný zástupce: ……………………………………… nar: ……………….
beru na vědomí a v plné vážnosti prohlašují, že pro svého syna/dceru nebo zákonného svěřence dobrovolně přijímám služby 
občanského sdružení SANANIM a současně se zavazuji, že v plné součinnosti budu dobrovolně a aktivně plnit pokyny členů 
terapeutického týmu, stejně jako přijímat poskytované služby spojené s osobní léčbou osoby mi svěřené. Jsem si plně vědom 
skutečnosti, že poskytovaná služba je spojena s léčbou a sociální a pracovní rehabilitací mého svěřence a k tomuto se zavazuji 
plně dbát všech pokynů a instrukcí terapeutických týmů. Jsem si plně vědom všech důsledků spojených s porušením výše sta-
novených pravidel a mých povinností včetně hmotné odpovědnosti. Současně prohlašuji, že nejsem zbaven ani omezen ve své 
způsobilosti k právním úkonům a že jsem byl o svých právech a povinnostech, stejně jako o právech a povinnostech svého 
svěřence řádně poučen. Stanovená pravidla bez výhrad přijímám pro sebe i pro svého svěřence a s těmito souhlasím. Toto 
poučení bylo vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž jeden jsem obdržel. Na důkaz vážnosti své vůle toto čestné prohlášení 
vlastnoručně podepisuji.

V ……………….  dne: ……………….
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Smluvní vztahy - právní postavení účastníků

Občanské družení SANANIM je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení, které zajišťuje na základě vlastních iniciativ 
a rozhodnutí péči o osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky. Posláním sdružení je pomáhat osobám ohroženým zdraví škodli-
vými návyky a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci. Za tím účelem sdružení uzavírá 
smluvní vztahy.

Pro postavení smluvních stran v občanskoprávních vztazích platí vždy zásada rovného postavení stran – účastníků 
právního vztahu s tím, že rovností stran se rozumí skutečnost, že jedna smluvní strana nemůže autoritativně určovat právní 
postavení druhého, tj. ukládat nebo imperativem jej vnášet do postavení podřízeného, právo každé jedné strany musí též 
odpovídat míře jejích povinností. Na druhé straně však nelze pominout skutečnost, že pro naplnění vlastního předmětu 
obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a léčení drogové závislosti nemusí být vždy zdánlivé rovné postavení stran 
funkční a užitečné. Pro léčebný, resp. resocializační a terapeutický proces musí být nesporně patrné dominantní postavení 
člena terapeutického týmu, který se může zdát a v zásadě i musí být jako nositel autority silnější účastník moci vůči dro-
gově závislému klientu.

Uzavřením smlouvy o poskytnutí sociálních služeb v terapeutické komunitě nebo uzavřením smlouvy o pobytu v den-
ním stacionáři, resp. uzavřením jiné obdobné smlouvy vzniká mezi občanským sdružením SANANIM a klientem právní vztah. 
Dotčený právní vztah vzniká převážně na přímou žádost jednoho z účastníků – klienta občanského sdružení SANANIM, kdy 
účastníci upravují vzájemnou dohodou vymezený způsob vzájemné spolupráce a zásad vzájemného chování, vztahů v určitém 
dohodnutém čase, určeném místě a s předpokládaným výsledkem, a to formou rozšiřující výkon a realizaci vzájemných práv 
a povinností. Obě smluvní strany činí tak obvykle šířeji a odchylně od základní zákonné normy s tím, že toto odchýlení zákon 
nezakazuje. Vzájemným smluvním vztahem mezi občanským sdružení SANANIM a klientem vzniká na základě standardů vyme-
zených předmětem činnosti občanského sdružení SANANIM a na základě svobodné a individualizované vůle klienta závazkový 
vztah, smlouva, za podmínky, že volnost uzavřít takovou smlouvu zákon přímo nezakazuje.

Pro sledovaný ohled je převážným základem smluvního vztahu o vzájemných budoucích právech a povinnostech zákon 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho ustanovení § 68, zákon o zdraví lidu, alternativně jiný zákonný předpis.

Uzavřením smlouvy o poskytnutí sociálních služeb v terapeutické komunitě nebo uzavřením smlouvy o pobytu denním 
stacionáři, resp. uzavřením jiné obdobné smlouvy realizují pak účastníci smluvního vztahu vlastní individuální preference, po-
třeby i zájmy. To znamená, že ze strany občanského sdružení SANANIM jde o naplnění vlastního společenského a svobodně 
určeného poslání a u klienta zejména o jeho osobní zájem na účasti v léčebném, terapeutickém nebo resocializačním procesu. 

Uzavřenou svobodnou dohodou tak smluvní strany a klient zejména vymezují obsah budoucích práv a povinností vzájem-
ně založených pro dohodnutý čas, místo, cíl apod. s tím, že takto uzavřenou smlouvu mají obě smluvní strany za povinnost plnit, 
a je-li takto uzavřená smlouva uzavřena po právu, může mít za následek i vznik odpovědnosti při existenci porušení existujících 
dohod.

Uzavíráním smluvních vztahů s klienty jako funkcí práva jako nástroje zajišťuje a uspořádává občanské sdružení SANANIM 
ochranu subjektivních zájmů vlastních klientů a vlastních zaměstnanců, popřípadě pracovníků ve vztahu pracovnímu poměru 
obdobném. Při své činnosti občanské sdružení SANANIM musí zajišťovat zejména:

zákonnost, což znamená, že každý jeden účastník terapeutických a léčebných procesů musí zachovávat právo;a) 

právní jistotu, to znamená, že každý má rovnou možnost seznámit se s právní normou, resp. právem;b) 

přiměřenost práva, což ve zkratce znamená nepřístupnost nepřiměřeného užití právních nástrojů a jiných prostředků c) 
vedoucích k cíli, který je určen, a dále omezovat svobodu výlučně v souladu s potřebou nezbytného resocializačního 
procesu k dosažení cíle a naplnění obsahu vzniklého smluvního vztahu s klientem;

zachovat a udržet přirozenou lidskou, resp. občanskou svobodu a důstojnost v souladu s Listinou základních práv a d) 
svobod.

Uzavřený smluvní vztah též obsahem odkazující na odvozené vnitroorganizační normy, předpisy a pravidla občan-
ského sdružení musí signalizovat pro klienta též další funkce odvozené z vnitřních norem občanského sdružení jako pod-
mínku pro nerušený nebo plynulý terapeutický proces, ke kterému se klient dobrovolně zavázal. Uzavřený smluvní vztah 
má pro sledovaný ohled funkci prostředku kontrolovaného řízení terapeutických procesů, funkci regulační k postavení 
klienta ve skupině a vůči terapeutickým týmům, stejně jako funkci informačního systému v tom smyslu, že vnitřní informační 
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systém jako vnitroorganizační normy občanského sdružení a předpisy ukládají nejen klientům občanského sdružení SANANIM 
ale obdobně i pracovníkům občanského sdružení SANANIM povinnosti nebo zakládají jejich oprávnění, tj. že tyto normy obsa-
hují závazné příkazy, zákazy i povolení.

V širší interpretaci výše uvedeného je třeba však v souvislosti se statutem občanského sdružení SANANIM a vymezeným 
předmětem občanských aktivit, jako vlastním předmětem činnosti občanského sdružení SANANIM, které se mohou ve vztahu 
ke klientům pohybovat až k hranici nebo doteku zákonné normy, včetně trestněprávních norem nebo i v nevyzpytatelnosti 
jednání vybraných klientů a s ohledem na minulost nebo i stávající způsob života nesou určité rizika včetně rizik terapeutických 
týmů, a to i s ohledem na skutečnost, že občanské sdružení SANANIM:

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

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

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

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

jakož i v oblastech příbuzných a navazujících nutno důsledně smluvně vymezit pravidla vzájemné spolupráce mezi občanským 
sdružením a klienty tak, aby byla nepochybně vymezena pravomoc, povinnost a právo všech dotčených účastníků právního 
vztahu z uzavřených smluv.

 JUDr. Libor Balabán
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Smlouvy

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v terapeutické komunitě v nulté fázi

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 prohlášení

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

II. Rozsah poskytované sociální služby

Poskytovatel se zavazuje poskytovat a zajistit ve prospěch klienta ode dne jeho přijetí do terapeutické komunity 1. 
a po dobu trvání jeho pobytu v ní ubytování s nezbytným sociálním, hygienickým a společenským zařízením, společné 
prostory, stravování a terapeutickou péči v rozsahu poskytovateli dostupném.
Součástí poskytované služby je mimo jiné též topení, teplá a studená voda, osvětlení a úschova cenností.2. 

III. Strava

Poskytovatel poskytne klientovi stravu a nápoje podle vnitřních pravidel terapeutické komunity v souladu s jeho základními 1. 
potřebami a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.
Klient se podle vnitřních pravidel terapeutické komunity podílí na přípravě stravy.2. 
Klient má k dispozici společnou kuchyň.3. 

IV. Terapeutická péče a pomoc

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

V. Místo a doba poskytované sociální služby

Sjednaná sociální služba podle této smlouvy bude poskytována od .……… do .……… a na základě vzniklé potřeby 1. 
a podle možností poskytovatele může být prodloužena nebo zkrácena zvláštním písemným ujednáním nebo rozhodnutím 
poskytovatele.
Určeným místem poskytované sociální služby je specializované pracoviště a zařízení poskytovatele 2. 
……………………………………………………………………….
Sociální služba ujednaná podle této smlouvy se po dobu její platnosti poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.3. 

VI. Povinnosti klienta

Klient je povinen se podrobit terapeutickému programu a osobnímu programu ve způsobu, čase, zařízení a místě mu 1. 
určeném. Dále je povinen se podrobit dennímu řádu, dodržovat pravidla komunity, jakož i všechny další povinnosti spojené 
s určeným terapeutickým programem a procesem.
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Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného chování, hygieny a úcty 2. 
k okolí.
Klient nesmí zneužívat poskytovaných výhod a služeb nad rámec stanoveného terapeutického programu.3. 
Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání drog, popřípadě jiných návykových a zdraví poškozujících látek pod sankcí 4. 
ukončení terapeutického programu a procesu.
Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti všech klientů jsou rovná bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru 5. 
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.

VII. Výše úhrady a náhrada účelně vynaložených prostředků

Klient bere na vědomí, že poskytovatelem mu poskytovaná sociální služba spojená s terapeutickým programem je 1. 
bezúplatná.
V  případě, že klient pobírá sociální nebo nemocenské dávky, přispívá jednou třetinou finančního obnosu z této dávky 2. 
na sportovní a zátěžové programy proti  dokladu, který mu terapeut vystaví. Takto získané peníze jsou využity ve prospěch 
klientů léčících se v TK Němčice o. s. SANANIM.

VIII. Ukončení spolupráce a výpovědní důvody

Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoliv bez udání důvodů.1. 
Výpovědní lhůta ze strany klienta je 24 hodin.2. 
Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:3. 

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

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

IX. Prohlášení klienta

Já níže podepsaný: ……………………………………… nar: ……………….

Beru na vědomí a v plné vážnosti prohlašuji, že dobrovolně přijímám služby občanského sdružení SANANIM, a současně 1. 
se zavazuji, že budu dobrovolně a aktivně přijímat a plnit pokyny členů terapeutického týmu, stejně jako přijímat poskyto-
vané 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 rehabi-
litací, 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 souhlasím s nimi.
Poučení o právech a povinnostech klientů2.  jsem obdržel v jednom stejnopise. Na důkaz vážnosti své vůle toto čestné prohlá-
šení vlastnoručně níže současně s uzavřenou smlouvou podepisuji.
Potvrzuji skutečnost, že současně se sepisem této smlouvy jsem k informaci obdržel stejnopis smlouvy „O poskytnutí služby 3. 
sociální péče v terapeutické komunitě - 1. fáze“, která tuto smlouvu nahradí.
Beru na vědomí, že pro případ hrubého porušení pravidel a norem slušného chování, vnitroorganizačních řádů a předpisů, 4. 
jakož i narušení terapeutického procesu a osobní kázně mohu být z programu a procesu vyloučen.
Souhlasím se sběrem mých osobních dat spojeným s probíhajícím terapeutickým procesem.5. 

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.1. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.2. 
Smlouva se úředně neověřuje.3. 
Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém textu, jakož i v jejích částech, že smlouvu podepisují 4. 
svobodně, vážně, nikoliv v naléhavé tísni a že se smlouvou bez výhrady souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V ……………… dne ……………  V ……………… dne ……………
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Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v terapeutické komunitě

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

Klient bere na vědomí, že občanské družení SANANIM je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení, které na základě vlast-1. 
ních 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:

provozuje programy a zařízení pro osoby ohrožené drogou v oblasti primární, sekundární a terciální  prevence,a) 
obhajuje práva a zájmy osob ohrožených drogou vůči státním orgánům a jiným institucím,b) 
působí na veřejnost při prosazování správného přístupu k osobám ohrožených drogou a informuje o problematice c) 

 duševního zdraví, duševní nemoci a drogové závislosti,
sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc osobám ohroženým drogou a účelně s nimi nakládá v souladu d) 

 se svým posláním a zaměřením.

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

II. Rozsah poskytované sociální služby

Poskytovatel se zavazuje poskytovat a zajistit ve prospěch klienta ode dne jeho přijetí do terapeutické komunity 1. 
a po dobu trvání jeho pobytu v terapeutické komunitě ubytování s nezbytným sociálním, hygienickým, a společen-
ským zařízením, společné prostory, stravování a terapeutickou péči v rozsahu poskytovateli dostupném a pro klienta 
v rámci této smlouvy nezbytném rozsahu a kvalitě.
Součástí poskytované služby je mimo jiné též topení, teplá a studená voda, osvětlení, úschova cenností.2. 
Služby uvedené v odstavci 1. poskytuje poskytovatel bezúplatně, pokud mezi poskytovatelem a klientem nedojde 3. 
ke zvláštní dohodě.
Další služby poskytne poskytovatel pouze na základě zvláštních ujednání, potřeb klienta a možností poskytovatele.4. 

III. Strava

Poskytovatel poskytne klientovi stravu a nápoje podle vnitřních pravidel terapeutické komunity v souladu s jeho základní-1. 
mi potřebami a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.
Klient se podle vnitřních pravidel terapeutické komunity podílí na přípravě stravy.2. 
Klient má k dispozici společnou kuchyň.3. 

IV. Terapeutická péče a pomoc 

Poskytovatel poskytne klientovi nezbytnou terapeutickou péči podle určeného a dohodnutého terapeutického programu.1. 
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Poskytovatel poskytne v rámci svých možností klientovi a umožní mu v rámci jeho terapeutického programu:2. 
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

Sjednaná sociální služba podle této smlouvy bude poskytována od .……… do .………, a na základě vzniklé potřeby 1. 
a podle možností poskytovatele může být prodloužena nebo zkrácena zvláštním písemným ujednáním nebo rozhodnutím 
poskytovatele.
Určeným místem poskytované sociální služby je specializované pracoviště a zařízení poskytovatele 2. 
……………………………………………………………………….
Sociální služba ujednaná podle této smlouvy se po dobu její platnosti poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.3. 

VI. Povinnosti klienta

Klient je povinen se podrobit terapeutickému programu a osobnímu programu ve způsobu, čase, zařízení a místě mu 1. 
určeném. Dále je povinen se podrobit dennímu řádu, dodržovat pravidla komunity, jakož i všechny další povinnosti spojené 
s určeným terapeutickým programem a procesem.
Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného chování, hygieny a úcty 2. 
k okolí.
Klient je povinen nenavazovat osobní kontakty neslučitelné s poskytovanými službami, stejně jako nenavazovat osobní 3. 
kontakty přesahující rámec účelu zařízení, včetně vztahů sexuálních. 
Klient nesmí zneužívat poskytovaných výhod a služeb nad rámec stanoveného terapeutického programu.4. 
Klient má za povinnost neprodleně oznámit všechny skutečnosti hodné zvláštního zřetele, které ohrožují, narušují nebo 5. 
by mohly ohrozit funkci a cíle zařízení a vztahy mezi klienty navzájem, stejně jako vztahy k léčebným týmům.
Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání drog, popřípadě jiných návykových a zdraví poškozujících látek, i manipulace 6. 
s nimi pod sankcí ukončení léčebného procesu..
Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti všech klientů jsou rovná bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru 7. 
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.
Klient bere na vědomí, že v případě hrubého porušení norem slušného chování, vnitroorganizačních řádů a předpisů, jakož 8. 
i narušení terapeutického procesu a osobní kázně může být z programu a procesu vyloučen a že mu může vzniknout po-
vinnost náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s jeho neukončenou terapií.
Klient bere na vědomí, že v případě vědomého porušení stanovených pravidel chování, jakož i jednostranného maření 9. 
terapeutického procesu nebo vědomě způsobené škody na majetku občanského sdružení nese za způsobené škody plnou 
majetkovou odpovědnost.
Klient bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti o svých právech a povinnostech a prohlašuje, že byl o těchto 10. 
zvlášť poučen. 

VII. Výše úhrady a náhrada účelně vynaložených prostředků

Klient bere na vědomí, že sociální služba poskytovaná mu poskytovatelem spojená s terapeutickým programem je 1. 
bezúplatná.
V případě, že klient pobírá sociální nebo nemocenské dávky, přispívá jednou třetinou finančního obnosu z této dávky 2. 
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.
Klient třetí fáze přispívá částkou 500,- Kč na nájem za ubytování v budově pro klienty třetí fáze.3. 
Bezúplatnost poskytované sociální služby je vázána na podmínku bezkonfliktního dodržování osobního terapeutického 4. 
programu klientem, dodržování pravidel určených a stanovených poskytovatelem, včetně dodržování domovních řádů, 
slušného chování a povinností určených touto smlouvou.
Klient bere na vědomí, že pro případ hrubého narušení dohodnutých pravidel chování nebo opakovaného porušení 5. 
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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. Ukončení spolupráce a výpovědní důvody

Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoli bez udání důvodů.1. 
Výpovědní lhůta ze strany klienta je 24 hodin, pokud je den následující dni podání výpovědi dnem pracovním. Není-li dnem 2. 
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.
Po skončení výpovědní lhůty je klient ihned povinen terapeutickou komunitu opustit.3. 
Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:4. 

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

narušení vlastního terapeutického programu užíváním návykových látek nebo manipulací s nimi,b) 
fyzické nebo hrubé slovní napadení dalších klientů terapeutické komunity nebo člena terapeutického týmu,c) 
způsobení škody na majetku poskytovatele nebo dalších klientů terapeutické komunity, ať úmyslné či z nedbalosti,d) 
odmítnutím určeného terapeutického programu,e) 
z důvodů hodných zvláštního zřetele zaviněných nebo způsobených klientem.f) 

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 poskyto-
vané 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 spo-
jených 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

Tato smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.1. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.2. 
Smlouva se úředně neověřuje.3. 
Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém textu, jakož i v jejích částech, že smlouvu podepisují 4. 
svobodně, vážně, nikoliv v naléhavé tísni a že se smlouvou bez výhrady souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V ……………… dne ……………  V ……………… dne ……………
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Smlouva o poskytnutí služby léčebného a terapeutického programu v Denním stacionáři

SANANIM, o. s.

IČO: 496090
se sídlem: Ovčí hájek 2549/64 A, 158 00 Praha 13
zastoupené: ……………………………………………………………….
na základě pověření vedoucím Denního stacionáře
(dále též jen poskytovatel)

a

pan/paní: …………………………………………………………………..
rodné číslo: ………………………………………………………………...
bytem: …………………………………………………………………..…..
adresa pro doručování: …………………………………………………....
(dále též jen klient)

uzavírají se společným cílem léčby klienta zaměřené na abstinenci a změnu stávajícího životního stylu, po vzájemné dohodě 
a v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tuto smlouvu o účasti klienta v programu Denního stacionáře.
(dále též jen smlouva):

I. Úvodní informace a úvodní prohlášení

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

provozuje programy a zařízení pro osoby ohrožené drogou v oblasti primární, sekundární a terciální prevence,a) 
obhajuje práva a zájmy osob ohrožených drogou vůči státním orgánům a jiným institucím,b) 
působí na veřejnost při prosazování správného přístupu k osobám ohrožených drogou a informuje o problematice c) 

 duševního zdraví, duševní nemoci a drogové závislosti,
sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc osobám ohroženým drogou a účelně s nimi nakládá v souladu d) 

 se svým posláním a zaměřením.

II. Prohlášení klienta a podmínky pro účast klienta v programu

Klient z vlastní iniciativy, na základě vlastní vůle a potřeby a ze svého rozhodnutí žádá poskytovatele o pomoc a součinnost 1. 
při potřebě zvládnout problém s užíváním drog a dalších omamných prostředků. 
Klient má vůli se současně s poskytovanou pomocí se zabývat zneužíváním drog a omamných prostředků jako svým 2. 
základním osobním životním problémem a chce přijmout osobní odpovědnost za problémy spojené s užíváním drog 
a dalších omamných prostředků.
Klient má vůli z vlastní iniciativy poznat a řešit všechny vzniklé a existující obtíže a jejich příčiny související s užíváním drog 3. 
a dalších omamných prostředků.
Klient má vůli na základě vlastních iniciativ pracovat na resocializačních a zdravotních změnách, nezbytných k překonání 4. 
svých obtíží. Klient též prohlašuje, že má vůli na základě vlastních iniciativ pracovat a aktivně se podílet na udržení absti-
nence a prevence relapsu. 
Klient má vůli hledat a nalézt nový životní styl, získat základní dovednosti a znalosti pro řešení běžných životních situací 5. 
krizí a dále získat potřebné základní komunikační a pracovní návyky, včetně vhodného denního režimu.
Klient má vůli pracovat a bez omezení spolupracovat na řešení osobních, ať již existujících či vznikajících, sociálně-právních 6. 
záležitostí a uvědomuje si, že jejich uspokojivý stav je součástí změny životního stylu. 
Klient v plné vážnosti přijímá nabídku pomoci Denního stacionáře a jeho terapeutického týmu.7. 
Aby dosáhl výše popsaného stanoveného cíle, se klient se bez výhrad zavazuje, že bude během léčby bezvýhradně a bez-8. 
výjimečně abstinovat od všech drog a dalších omamných prostředků, včetně marihuany a alkoholu.
Klient se bez výhrad zavazuje plnit a respektovat pravidla chování určená poskytovatelem služby Denním stacionářem 9. 
a členy jeho terapeutického týmu, včetně vnitřních a léčebných řádů.
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Klient bere na vědomí a byl seznámen se skutečností, že veškeré informace, které získá v průběhu pobytu v Denním stacio-10. 
náři, jakož i informace získané o ostatních klientech jsou důvěrné a jsou věcí ochrany práv spojených s ochranou osobnosti. 
Tyto informace nesmí být šířeny ani vynášeny na veřejnost mimo Denní stacionář, a to ani po skončení resocializačního 
terapeutického programu a proběhlé léčby.
Klient bere na vědomí a potvrzuje, že byl seznámen s tím, že veškerých programů, které se konají i mimo toto zařízení, 11. 
se účastní na vlastní riziko a nese plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav, jakož i to, že byl seznámen s provozním a bez-
pečnostním řádem Denního stacionáře.
Klient výslovně potvrzuje, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi.12. 
Klient bere na vědomí, že finanční příspěvek složený poskytovatelem na jeho terapeutický proces a péči, včetně příspěvku 13. 
na stravu, je v případě ukončení programu ze strany zavinění klienta nebo z důvodu porušení pravidel klientem nevratný. 
Stejně je příspěvek nevratný v případě jednostranného ukončení probíhajícího terapeutického programu ze strany klien-
ta.
Klient potvrzuje, že byl seznámen s právem nahlédnout do své zdravotnické dokumentace.14. 
Klient souhlasí s případnou přítomností stážistů nebo brigádníků v programech Denního stacionáře jako dočasných členů 15. 
terapeutických týmů.
Klient se dobrovolně zavazuje k pravidelné účasti v léčebném programu za podmínek určených touto smlouvou. 16. 
Klient bere na vědomí přísný zákaz přinášení jakýchkoli drog, omamných prostředků a alkoholu do Denního stacionáře. 17. 
Klient bere na vědomí a prohlašuje, že se vůči svému okolí zdrží všech forem fyzického a psychického násilí, včetně verbál-18. 
ních útoků a všech forem projevů intolerance a rasistických projevů. 

III. Abstinence

Účast v léčebním programu je vždy podmíněna absolutní abstinencí od nelegálních návykových látek i abstinencí od alkoholu; 
v případě porušení tohoto principu se jedná o relaps. Klient je povinen případný relaps bezprostředně oznámit garantovi nebo 
jinému členu týmu Denního stacionáře a pracovat s relapsem v rámci individuálních konzultací a posléze na skupině. Klient pod 
vlivem drog nebo alkoholu se skupinového programu nezúčastňuje. 

IV. Souhlasné prohlášení klienta

Klient výslovně souhlasí s průběžným testováním moči na přítomnost návykových látek v Denním stacionáři.1. 
Klient výslovně souhlasí, aby po ukončení léčby v Denním stacionáři byla zařízení, která budou poskytovat následnou péči 2. 
spojenou s proběhlým terapeutickým procesem, informována prostřednictvím propouštěcí zprávy.
Klient výslovně souhlasí, aby po ukončení léčby a terapeutického procesu byla zařízení, které bude poskytovat následnou 3. 
péči, předána anamnéza sepsaná v jeho přítomnosti.
Klient výslovně souhlasí s tím, že po ukončení léčby a terapeutického procesu se může Denní stacionář jako poskytovatel, vždy 4. 
k vlastní potřebě, dotázat zařízení, v němž klient pokračuje v následné péči, na jeho životní, sociální a zdravotní situaci.

V. Spolupráce

Poskytovatel vždy poskytne klientovi nezbytnou a ze své strany dosažitelnou pomoc podle určeného a dohodnutého 1. 
terapeutického programu.
Poskytovatel využije k této pomoci všechny své odborné schopnosti, znalosti a dovednosti.2. 
Poskytovatel bude pracovat ve prospěch klienta podle profesionálních etických zásad a s plným respektem k jeho potřebám, 3. 
právům a soukromému charakteru svěřených informací.
V souladu se zákonem bude zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klienta.4. 
Obě strany se dohodly na následující formě spolupráce: 5. 

Individuální konzultace  ………………………………………………………………………………..•	

Skupinový program ……………………………………………………………………………………•	

Výjimky …………………………………………………………………………………………………•	

Další ujednání …………………………………………………………………………………………..•	
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VI. Místo a doba poskytované terapeutické pomoci

Sjednaná terapeutická pomoc služba podle této smlouvy bude poskytována od ……… do …….. Na základě vzniklé 1. 
potřeby a podle možností poskytovatele může být prodloužena nebo zkrácena zvláštním písemným ujednáním nebo 
rozhodnutím poskytovatele.
Určeným místem poskytované sociální služby je specializované pracoviště Denního stacionáře s adresou 2. 
…………………………………………………………………………………

VII. Výše úhrady a náhrada účelně vynaložených prostředků

Klient bere na vědomí, že poskytovaná sociální služba spojená s terapeutickým programem je bezúplatná.1. 
Bezúplatnost poskytované sociální služby je vázána na podmínku bezkonfliktního dodržování osobního terapeutického 2. 
programu ze strany klienta, dodržování pravidel určených a stanovených poskytovatelem, včetně dodržování domovních 
řádů, slušného chování a povinností určených touto smlouvou.
Klient bere na vědomí, že v případě hrubého narušení dohodnutých pravidel chování nebo opakovaného porušení pravi-3. 
del chování a jeho vyloučení z programu Denního stacionáře s důsledkem přerušení a ukončení terapeutického programu 
může poskytovatel uplatnit vůči němu nárok na účelně vynaložené náklady spojené s poskytnutou sociální a terapeutickou 
službou jeho osobě.

VIII. Ukončení spolupráce a výpovědní důvody

Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvy kdykoliv bez udání důvodů.1. 
Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:2. 

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

narušení terapeutického programu užíváním návykových látek nebo manipulaci s nimi, b) 
fyzické nebo hrubé slovní napadení dalších účastníků programu nebo člena terapeutického týmu,c) 
způsobení škody na majetku poskytovatele nebo dalších účastníků programu, ať úmyslné či z nedbalostid) 
odmítnutím terapeutického programue) 
z důvodů hodných zvláštního zřetele, které klient zaviní nebo způsobí.f) 

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.1. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.2. 
Smlouva se úředně neověřuje.3. 
Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám v celém textu, jakož i v jejích částech, že smlouvu podepisují 4. 
svobodně, vážně, nikoliv v naléhavé tísni a že se smlouvou bez výhrady souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

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