Dětské centrum Čtyřlístek
746 01 Opava-Předměstí, Nákladní 147/29
735 64 Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 900/8
Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje
_________________________________________IČO 681 77 992_____________________
Zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 852

DOHODA O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
na žádost zákonného zástupce
(podle § 42 odst. 2 písm. c, podle § 42 odst. 5 písm. a, podle § 42 odst. 8 písm. a – j a podle
§ 42b – 42f zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
uzavřená mezi:
Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace
Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí
681 77 992
Mgr. Marie Černocká, ředitelka

dále také jen jako „zařízení“
a
Zákonným zástupcem nezletilého:
Jméno a příjmení:

………………………

…………………………………

Trvale bytem:

………………………

…………………………………

Datum narození:

………………………

…………………………………

Číslo občanského průkazu:

………………………

…………………………………

I.
Název zařízení, adresa a adresa sídla zřizovatele
 Název zařízení:

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Adresa zařízení Opava:

Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí

Adresa zařízení Havířov:

Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

 Telefonický kontakt:

553 621 548 Opava, 596 440 250 Havířov

 Zřizovatel zařízení:
 Adresa sídla zřizovatele:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava

Zařízení je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, mimo jiné i ke zřizování a provozování
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Uvedené pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí bylo zařízení uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK
58159/2013, ze dne 18. 4. 2013. Rozhodnutí nabylo právní moci 19. 4. 2013.

Příloha č. 3 MP02 Příjem, průběh pobytu a propuštění dítěte v režimu ZDVOP 20-07-2018

II.
Jméno a příjmení dítěte, které má být umístěno do zařízení, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu dítěte a obvyklého bydliště
 Jméno a příjmení dítěte:
 Datum narození dítěte:
 Adresa místa trvalého pobytu dítěte:
 Adresa obvyklého bydliště dítěte:

III.
Jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a obvyklého bydliště
zákonných zástupců dítěte
 Jméno a příjmení matky:
 Datum narození matky:
 Adresa místa trvalého pobytu matky:
 Adresa obvyklého bydliště matky:
 Jméno a příjmení otce:
 Datum narození otce:
 Adresa místa trvalého pobytu otce:
 Adresa obvyklého bydliště otce:

IV.
Údaje o zdravotním stavu dítěte a způsob zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením
 Údaje o zdravotním stavu dítěte:

 Lékařská péče bude zajištěna:
registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost dítěte: MUDr. ………………………
v případě registrujícího lékaře mimo dojezdovou vzdálenost (více jak 40 km)
lékařem zvoleným zákonným zástupcem: MUDr. ………………………
Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě, že jim zvolený praktický lékař pro dítě
a dorost odmítne z kapacitních důvodů zajistit péči o dítě, bude tato zajištěna:
MUDr. ……………………
V.
Dne……..…...podal zákonný zástupce dítěte ústní / písemnou* žádost o umístění nezletilého dítěte
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Čtyřlístek.
*nehodící se škrtněte

Důvody pro umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou:

VI.
Účastníci této dohody se dohodli, že na základě žádosti zákonného zástupce specifikované v čl. V. této
dohody přijímá dne……………. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum
Čtyřlístek
nezl……...………………………,
nar……………………do zařízení
umístěného
na ul. Nákladní 147/29, Opava-Předměstí/Hornická 900/8, Havířov-Prostřední Suchá* a zákonný
zástupce s tímto umístěním za níže uvedených podmínek souhlasí.
*nehodící se škrtněte

VII.
Datum a čas dohodnutého přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc


Datum přijetí dítěte do zařízení:
Čas přijetí dítěte do zařízení:

… … 20..
.. : .. hod. /plynulé prodloužení pobytu

1 Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu
3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti
zákonného zástupce dítěte. V tomto případě pobyt trvá do……………….. V případě opakované
žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným
souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
2 V případě, že se zákonný zástupce nedostaví pro nezletilé dítě k jeho převzetí po uplynutí doby
umístění v zařízení, kontaktuje sociální pracovnice pracovníky oddělení sociálně-právní
ochrany dětí příslušného obecního úřadu.
3 V případě, že zákonný zástupce nepředá dítě zpět do zařízení po návštěvě ve své domácnosti
a ani nebude informovat zařízení o změně, případně nebude reagovat na výzvu, bude požádáno
oddělení sociálně-právní ochrany dětí o spolupráci. Pokud se zákonný zástupce nevyjádří
k dalšímu pobytu dítěte v zařízení, dohoda po 48 hodinách automaticky zaniká.
VIII.
Souhlas zákonného zástupce s tím, že při pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
se budou na pobyt dítěte vztahovat pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení
Zákonný zástupce dítěte podpisem této smlouvy výslovně souhlasí a bere na vědomí, že při pobytu
se budou na jeho dítě vztahovat pravidla stanovena vnitřním řádem zařízení a zákonná povinnost

zařízení hlásit přijetí i propuštění dítěte oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního
úřadu.

IX.
Podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími osobami
a vymezení okruhu těchto osob
Zákonný zástupce dítěte byl před podpisem této dohody seznámen s následujícími právy
a povinnostmi a podmínkami umístění nezletilého dítěte v zařízení:






Návštěvy se řídí dokumentem Vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který
je přílohou této dohody.
Zařízení neposkytuje důvěrné informace o dítěti telefonicky (bez komunikačního hesla).
Na zdravotní stav a sociální situaci dítěte se rodič může informovat pouze osobně
nebo písemně (mimo e-mail).
Zákonný zástupce dítěte se zavazuje podávat zařízení informace o všem, co by mohlo mít vliv
na propuštění dítěte před uplynutím doby, na kterou bylo umístěno, např. sdělení nového
bydliště.
Podpisem této dohody zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že se s výše uvedenými právy,
povinnostmi a podmínkami umístění seznámil a s těmito souhlasí.
Telefonický kontakt: Opava – 553 662 767, Havířov – 596 440 250
……………………………………………………..



Písemný kontakt:
Dětské centrum Čtyřlístek, Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí
Dětské centrum Čtyřlístek, Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá



Vymezení okruhu osob k návštěvám a dotazům týkajících se dítěte:

Odchodem dítěte na přechodný pobyt mimo zařízení (dočasná návštěva) nedochází k ukončení pobytu
dítěte v zařízení.

X.
Způsob a výše úhrady příspěvku na úhradu pobytu a péče
Zákonný zástupce dítěte podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s úhradou příspěvku za pobyt
a péči za dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku činí
za kalendářní měsíc: …………………………
Výše uvedená částka byla stanovena s ohledem na ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Pokud umístění dítěte bude kratší než kalendářní měsíc, stanoví se výše příspěvku podle počtu dnů.
Denní úhrada nákladů bude činit jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Bude-li dítě
pobývat mimo zařízení po dobu alespoň dvou dnů po sobě jdoucích, sníží se měsíční částka úhrady
za každý takový den o jednu třicetinu; denní úhrada se nesníží, odejde-li dítě ze zařízení v době
po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou.
Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Zákonný zástupce dítěte se podpisem této dohody zavazuje uhradit příspěvek vždy nejpozději
do 15. dne následujícího kalendářního měsíce osobně na pokladně zařízení nebo bankovním
převodem: číslo účtu 19-0669390207/0100 vedeného u peněžního ústavu KB Opava; variabilní
symbol osobní číslo dítěte ………………….., ve zprávě pro příjemce uvést KL.
V případě, že zákonný zástupce ve lhůtě do osmi dnů od uzavření této dohody předloží, že je
příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi či osobou společně posuzovanou s příjemcem dávky hmotné
nouze, nebo doloží výši svých příjmů nebo příjmů jeho rodiny pro snížení nebo nevyžadování
příspěvku, bude bezodkladně uzavřen dodatek této dohody nově upravující výši příspěvku na úhradu
pobytu a péče.
Rovněž pokud bude zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přiznán přídavek na dítě podle
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bude bezodkladně
uzavřen dodatek této dohody nově upravující výši příspěvku na úhradu pobytu a péče, v němž bude
částka stanovená k úhradě snížená o výši přídavku na toto dítě.
Zařízení vypracuje do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení pobytu dítěte
v zařízení Vyúčtování přeplatků a nedoplatků. Výsledky vyúčtování písemně oznámí osobě, která
příspěvek hradí. Během pobytu dítěte tak učiní po skončení kalendářního roku.
Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že v případě, že je příjemcem dávky ze systému sociálního
zabezpečení související s péčí o dítě, je povinen informovat úřad vyplácející dávku, že aktuálně
nezajišťuje dítěti plné přímé zaopatření.

XI.
Ukončení dohody
Zákonný zástupce, s nímž je uzavírána dohoda, může požádat o ukončení pobytu dítěte v zařízení
dříve, než je sjednáno v článku VII. Pokud se obě strany dohody nedomluví jinak, zpravidla požádá
zákonný zástupce o ukončení pobytu dítěte v pracovní den do 14:00 hodin. Dítě bude předáno zpět
do péče zákonného zástupce po vyřízení nezbytných administrativních úkonů.
V případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností shledá, že pobyt dítěte v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc není důvodný, vyzve zařízení zákonného zástupce k převzetí dítěte zpět
do své péče ve lhůtě do tří pracovních dnů. Předáním dítěte do péče zákonného zástupce dojde
k ukončení dohody.
V případě, že dítě bude opakovaně agresivní vůči jiným klientům zařízení, požádá zařízení zákonného
zástupce o převzetí dítěte zpět do své péče ve lhůtě do tří kalendářních dnů. Předáním dítěte do péče
zákonného zástupce dojde k ukončení dohody. Pokud zákonný zástupce nebude spolupracovat
se zařízením, bude kontaktováno oddělení sociálně-právní ochrany dětí za účelem nastavení dalšího
postupu sociální práce s dítětem a jeho rodinou.

XII.
Závěrečná ustanovení
Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, bez nátlaku a bez zřejmých
ustanovení, která by poškozovala některého z účastníků dohody.
Dohoda nabývá účinnosti dnem přijetí, tj. dne ….................. a je uzavřena na dobu pobytu dítěte
v zařízení. Lze ji měnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma stranami.
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
Přílohou této dohody je Vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který je zákonnému
zástupci předán.
zákonný zástupce dítěte podal žádost
a souhlasí s výše uvedeným, dne:………..

Mgr. Marie Černocká, ředitelka zařízení

podpis: …………………………………….

podpis:………………………………….

