
 

                                 
 

Smlouva o poskytnutí sociální služby 
(Uzavřena dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

I. MEZI KÝM 

Klub Beztíže, součást Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na 

Balkáně 2866/17 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 

Místa poskytování: 

Praha 3 - Žižkov (Klub Beztíže na Žižkově).     Praha 2 – Nusle (Klub Beztíže2 v Nuslích). 

Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3.    Jaromírova 63, 128 00 Praha 2. 

 

ZASTOUPENÝ PRACOVNÍKY:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A UŽIVATEL (dále jen „klient) 

 

Jméno:    ………………………. Jméno matky:   ……………………. Rok a měsíc narození:   …………………… 

 

Uzavírají tuto smlouvu o poskytování sociální služby dle § 62 Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). 

 

II. O ČEM TO U NÁS JE 

Služba NZDM Klub Beztíže poskytuje služby dětem a mládeži ve věku ve věku 11-21 let včetně z Prahy 3 a okolí, u Klubu 

Beztíže2 v Nuslích děti a mládež ve věku 11-18 let včetně z Prahy 2 a okolí, ohroženým společensky nežádoucími jevy. 

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. 

Služba podle odstavce 1 § 62 Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti: 

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. 

 



 

                                 
 

III. KDY MÁME OTEVŘENO 

Klub Beztíže na Žižkově  

Otvírací dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  

Otvírací doba: 14:00 - 19:00 

Klub Beztíže2 v Nuslích  

Otvírací dny: úterý, středa, pátek  

Otvírací doba: 14:00 - 19:00 

      

IV. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

TVOJE PRÁVA, aneb můžeš/máš 

Docházet do klubu kdykoliv v jeho otevíracích hodinách, 

pokud spadáš do věkové kategorie a dodržuješ pravidla 

klubu. 

Využít službu bez ohledu na národnost, barvu pleti, 

politickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženství, 

původ, pohlaví, identitu, duševní a fyzické znevýhodnění, 

zdravotní stav, předešlou kriminální činnost. 

Právo se svobodně vyjádřit k čemukoliv, co se na klubu 

děje 

Právo na vyžádání nahlížet do své dokumentace, 

svobodně se rozhodnout a nést přiměřené riziko. 

Služby zde poskytované jsou zdarma a mohou být 

anonymní 

Právo podat si stížnost a využívat vybavení klubu  

 

Právo odmítnout nabízené či poskytované služby bez 

udání důvodu  

Právo na důstojné zacházení a respektování jejich 

osobnosti. 

 

TVOJE POVINNOSTI/ PRAVIDLA 

Bez násilí - respektujeme jeden druhého a nepoužíváme fyzické, ani psychické násilí. Omezení vulgárních 

výrazů a urážek. 

Bez krádeží a ničení - neničíme vybavení klubu a jeho okolí, nic si neodnášíme s sebou pryč. Bez sexu a bez zbraní 

Bez kouření, alkoholu, hulení a drog. (Prostor na kouření je vyhrazen před klubem). Do 

klubu nepřicházíme pod vlivem alkoholu a psychoaktivních látek. 

Vracet vypůjčené věci. 

Pro Klub Beztíže na Žižkově:  

- bez vcházení do prostor Ulity mimo prostory Beztíže. 

- pokud na klubu klient/ka napadne jiného klienta/ku, pracovníka/ci, ukradne věci nebo peníze nebo zničí 

vybavení zařízení, budou o tomto informováni další NZDM a terénní programy na Žižkově. 

 

 

 

 



 

                                 
 

PRÁVA PRACOVNÍKŮ 

Pracovník může odmítnout poskytnutí služby uživateli, pokud nespadá do cílové skupiny, jednalo by se o střet zájmu, 

nebo by byla naplněna kapacita klubu. 

Pracovník může udělit klientovi sankci, pokud poruší některé z pravidel klubu. 

Pracovník může odmítnout poskytnutí služby klientovi, pokud by se jednalo o střet zájmů. 

Pracovníci mají na klubu vymezen prostor, kam klienti nemohou. 

 

POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Pracovník je povinen řídit se veškerými předpisy organizace, platnými právními předpisy a normami souvisejícími s 

výkonem jeho povolání a jednat v souladu s nimi. Pracovník má také povinnost jednat v souladu s Etickým kodexem 

(etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České asociace streetwork). 

Pracovník může klientovi udělit za nedodržování, či porušení pravidel klubu sankci. 

 

V. UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Smlouva o poskytování sociální služby je sjednána na dobu určitou a ukončuje se po uplynutí této doby. U Klubu Beztíže 

na Žižkově po dovršení 22 let, u Klubu Beztíže2 v Nuslích po dovršení 19let. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tato smlouva může být vyhotovena až ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno můžeš 

obdržet ty 

Obě strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a stvrzují to vlastnoručním podpisem. 

Veškerá ujednání této smlouvy je možné měnit pouze písemným dodatkem. 

 Souhlasím s focením a zveřejněním fotek pro propagační účely služby: ANO – NE (nehodící se škrtní) 

 
 
V Praze dne: ………………….. 
 
 
Podpis klienta/klienty:     Razítko a podpis poskytovatele: 
 
 
…………………………………     ……………………………………………… 
  


