
         Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby ze dne ------------------                           

 Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 

 

1.   Denní centrum Žirafa 

  provozovatel: Nejste sami (spolek) 

  se sídlem: Masarykova 217, 357 34 Nové Sedlo 

  IČ: 269 90 075 

  zastoupené ředitelkou: Ing. Renatou Kunešovou 

 (dále jen poskytovatel) 

a  

2.  

 

Jméno              

Narozen/a                 

Trvalý pobyt         

 

Zastoupen (a) zákonným zástupcem (v případě osob nezletilých)                              

______________________________ 

 

Zastoupen opatrovníkem (v případě zletilých osob, které jsou zbaveny způsobilosti k právním 

úkonům) ___________________________________  

(dále jen „uživatel“) 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 91 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách (dále 

jen ZSS) tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Dodatek):                          

 

 

Upřesnění docházky / Kraslice 

 

Docházka do Denního centra Žirafa                        11:00 do 12:30 

Omluvy ( telefonicky, sms)  nejpozději do 9:00 . 

Omluvy přijímají pouze vychovatelka dané třídy, do které uživatel spadá. Kontakty 

jsou uvedeny na nástěnce Denního centra Žirafa a v notýsku každého uživatele. 

Zaměstnance Denního centra Žirafa můžete kontaktovat pouze v pracovních 

dnech a to: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00. 



Provoz letních prázdnin zajišťuje Denní centrum Žirafa v Novém Sedle, ulice 

Masarykova 217. 

Služba Denního centra Žirafa je poskytována do 16:00.  Každá další započatá 

hodina je zpoplatněna 60,- Kč  za hodinu.   

Úhrady za pobyt a poskytované služby – dodatek ke článku č. VII.  Smlouva o  

poskytnutí sociální služby ze dne ---------------------- 

Pokud částka za službu nebude uhrazena nejpozději do 25 dne následujícího 

měsíce, bude účtovaná sankce ve výši 100,- Kč za každý následující den, dokud 

částka za pobyt a poskytované služby nebude uhrazena. 

V případě nezaplacení do konce následujícího kalendářního měsíce, ve kterém má 

být částka uhrazena, nebude uživateli poskytnuta služba do té doby, než dluh uhradí. 

Nemoc:  

Nepřijímáme klienty s hnisavou rýmou, kašlem, teplotou, průjmem a jinými infekčními 

onemocněními. 

V případě výskytu výše uvedených nemocích, budeme vyžadovat lékařské vyjádření 

o zařazení do kolektivu. 

 

V Novém Sedle/ Kraslicích dne:  

 

 

……………………………….                                         ………………………….. 

Zákonný zástupce (opatrovník)                                   Ing. Renata Kunešová 

                                                                                    ředitelka, za Nejste sami 

 


