Smlouva o spolupráci
Firma

VIDA, občanské sdružení

adresa

Kamenická 25, 170 00, Praha 7
VIDA centrum, Poštovní 239, 269 45 Rakovník, Mgr. Pavla Malafová

IČO

266 366 54

dále jen jako „smluvní partner“
a
firma
adresa
zastoupena
IČO

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
439 85 Petrohrad č. 1
ředitelem Ing. Ladislavem Henlínem
00 829 137

dále jen jako „PL Petrohrad“,
budou spolupracovat podle níže uvedených podmínek.

Preambule

Jedním z cílů PLP je vytvářet pro pacienty PL Petrohrad podmínky, které s respektem,
důvěrou, diskrétností a nestranností vedou osoby s duševním onemocněním k seberealizaci,
sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti. Směřovat pacienty k opětovnému začlenění do společnosti a
prostřednictvím širokého komplexu služeb terapie je vést k aktivní spolupráci a snaze změnit a zlepšit
svůj život.
K dosažení tohoto cíle jsou v rámci pobytu v PL Petrohrad k dispozici služby zaměstnanců VIDA centra
Rakovník, kteří jsou při své práci vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem.
Článek 1
Předmět smlouvy
1.

2.
3.
4.

Smluvní partner byl seznámen s filosofií PL Petrohrad a na základě této smlouvy se zavazuje
přispívat k naplňování cílů PL Petrohrad tím, že své služby bude pacientům/klientům PL
Petrohrad poskytovat s exkluzivitou podle podmínek sjednaných v příloze, která je součástí
této smlouvy.
Smluvní partner má možnost tuto nabídku poskytování služeb a podmínky kdykoliv
aktualizovat.
PL Petrohrad zveřejní informaci o smluvním partnerovi a o jeho nabídce pro pacienty na
vlastní internetové stránce www.plpetrohrad.cz.
Smluvní partner bude instruovat své zaměstnance o existenci a obsahu této smlouvy.

Článek 2
Lhůty plnění
1.

Tato smlouva o spolupráci se sjednává na dobu 1 roku. Pokud kterákoliv ze smluvních stran
nevypoví smlouvu ve lhůtě 3 měsíců před uplynutím této doby, prodlužuje se její platnost o
další rok.
2.
Tato smlouva může být kteroukoliv smluvní stranou vypovězena
a) bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíců
b) při nesplnění smluvních podmínek jednou ze smluvních stran okamžitě od
prvního dne následujícího měsíce.
3. Výpověď musí být doručena písemně a výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne
následujícího měsíce.

Článek 3
Cena a platební podmínky
1.

Obsah smluvního vztahu, který je předmětem této smlouvy dle článku 1), nemá obchodní
charakter, a proto žádná ze smluvních stran nebude u té druhé uplatňovat finanční nároky.

Článek 4
Ostatní ujednání
1.
2.
3.

Změny této smlouvy včetně změn příloh, budou prováděny vždy písemnou formou
potvrzenou oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je zhotovená ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Petrohradě

dne 25. 2. 2014

_____________________________
Ing. Ladislav Henlín
ředitel PL Petrohrad

______________________________
Mgr. Pavla Malafová
vedoucí VIDA centra
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Příloha č. 1
k „Smlouvě o spolupráci“ ze dne 25. února 2014 sjednané mezi PL Petrohrad a smluvním partnerem
VIDA o. s., centrem Rakovník
1.

Smluvní partner bude poskytovat pacientům/klientům PL Petrohrad následující služby:

Odborné sociální poradenství – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, poradenství v oblastech možnosti zdravotní péče, bydlení, volného času, podpora
zaměstnávání a zprostředkování práce.
Poradenství na základě vlastní zkušenosti – možnost mluvit s lidmi s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním.
Dluhové poradenství – pomoc při zmírňování důsledků problému (předlužení), pomoc se sestavením
rodinného rozpočtu, rady a návody při vyjednávání s věřiteli, pomoc při vytváření plánu splácení
dluhů, informace a rady k insolvenčnímu řízení, apod.
Besedy - zaměřené na dluhové poradenství (prevence zadluženosti a finanční gramotnost obecně), na
obecné poradenství (služby pro duševně nemocné).

2.

Kontakt na smluvního partnera:
Mgr. Pavla Malafová, vedoucí VIDA centra
Poštovní 239, 269 45 Rakovník
telefon: 775 585 162
e-mail: malafova@vidacentrum.cz
www.vidacr,cz

3.

Kontakt na servisní místo:
Ing. Ladislav Henlín, ředitel
439 85 Petrohrad č. 1
telefon: 415 236 136, 602180470
email: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz
www.plpetrohrad.cz

V Petrohradě

dne25. 2. 2014

_____________________________
Ing. Ladislav Henlín
ředitel PL Petrohrad

______________________________
Mgr. Pavla Malafová
vedoucí VIDA centra

3

4

5

