
 

                                 
 

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

I. MEZI KÝM 

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

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

 

Místa poskytování:  

1. Streetwork Beztíže - Žižkov  

2. Streetwork Beztíže - Vršovice  

3. Streetwork Beztíže - Praha 2 

 

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

 

A UŽIVATEL (dále jen „klient) 

 

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

 

Uzavírají tuto smlouvu o poskytování sociální služby dle § 69 Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách 

Terénní program (dále jen Streetwork Beztíže). 

 

II. O ČEM TO U NÁS JE 

Služba Streetwork Beztíže je terénní služba poskytovaná osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných 

psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. 

Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována 

anonymně. 

Služba podle odstavce 1 § 69 Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 



 

                                 
 

III. V KTERÉ DNY JE TERÉN 

Streetwork Beztíže – Praha 2  

Terénní dny: pondělí, čtvrtek 

V období od března do října 14:00 - 19:00 

V období od listopadu do února 13:00 – 18:00 

Streetwork Beztíže - Žižkov 

Terénní dny: pondělí, úterý, čtvrtek 

V období od března do října 14:00 - 19:00 

V období od listopadu do února 13:00 – 18:00 

 

Streetwork Beztíže – Vršovice 

Terénní dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 

V období od března do října 14:00 - 19:00 

V období od listopadu do února 13:00 – 18:00 

 

IV. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

TVOJE PRÁVA, aneb můžeš/máš 

Využívat službu kdykoliv v čase poskytování služby, pokud 

spadáš do věkové kategorie.  

Využívat podpůrného charakteru služby a s pracovníky 

probrat cokoliv, o čem chceš mluvit (ať už se jedná o školu, 

práci, rodinu, zdraví, problémy aj.) 

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 ve službě 

děje. 

Právo na vyžádání nahlížet do své dokumentace, svobodně 

se rozhodnout a nést přiměřené riziko. 

Poskytované služby jsou zdarma a mohou být anonymní.  Právo podat si stížnost a využívat volnočasové a technické 

vybavení služby.  

Právo odmítnout nabízené či poskytované služby bez 

udání důvodu.  

Právo na důstojné zacházení a respektování jejich 

osobnosti. 

 

TVOJE POVINNOSTI/ PRAVIDLA 

Dodržovat pravidla služby, tj. respektovat pracovníky, jejich osobní věci a vybavení Beztíže. Respektovat také ostatní 
klienty služby.  

 

  



 

                                 
 

PRÁVA PRACOVNÍKŮ 

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

zájmu.  

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

Pracovník může odmítnout poskytnutí intervence klientovi z jiného, subjektivního, důvodu (např: dlouhodobý osobní 

nesoulad, trvající komunikační bariéry, klient, který pracovníka okradl apod. 

Pracovník může odmítnout poskytnutí služby klientovi, pokud se cítí být ohrožen na zdraví či na životě svém či osoby 

blízké nebo pokud cítí ohrožení jeho majetku. 

 

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 si průběžně rekapituluje dané 

předpisy organizace a výše zmíněné předpisy.  

 

V. UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Smlouva o poskytování sociální služby je sjednána na dobu určitou a ukončuje se po uplynutí této doby, 

tj. po dovršení 27 let. 

 

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: 
 
…………………………………     ………………………………………………  


