
Smlouva
o realizaci vzdělávání

1. Subjekty smlouvy, smluvní strany:

Organizace:
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Šikulova 1438,
Předklášteří 666 02
IČ: 65761774
Zastoupená: Mgr. Tomášem Francem, ředitel

Zhotovitel vzdělávání:
PhDr. Marie Hermanová CURATIO®
IČ: 756 87 542
Lužná 43
Brno 617 00

2. Předmět smlouvy
Smluvní strany uzavírají tímto smlouvu o kontinuálním vzdělávání pracovníků v sociálních
službách včetně všeobecných sester. Organizace zastoupená ředitelem Mgr. T. Francem na
základě předložené aktuální nabídky kurzů akreditovaných MPSV zhotovitelem vzdělávání,
zvolí a následně po dojednání konkrétního termínu vzdělávací akce odebere kurzy a umožní
jejich realizaci v odpovídajícím prostředí Domova pro seniory Předklášteří

3. Cíle kontinuálního vzdělávání týmu pracovníků
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vzdělávacím plánem
organizace a strategií profesního rozvoje zaměstnanců sociálních služeb DpS Předklášteří,
bude organizace ve spolupráci se zhotovitelem vzdělávání realizovat kontinuální vzdělávání
pracovníků.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Zhotovitel vzdělávání se zavazuje:

l. zachovávat mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde on a jeho lektoři během
poskytování vzdělávání do styku. Jde především o tyto informace:

- všechny informace týkající se klientů (jejich osobních údajů, zdravotního stavu, majetkovýchpoměrů apod.);
- informace týkající se svěřených dokumentů;
- informace o spolupracujících organizacích;
- dodržet čas a místo dohodnutých vzdělávacích aktivit. V případě změny tuto oznámitnejpoĹději den předem řediteli DpS Předklášteří.

4.2. Organizace se zavazuje:
1. zajistit odpovídající prostor pro poskytování vzdělávání a jeho dostupnost v dohodnutém

termínu vzdělávací aktivity. V případě nedostupnosti prostoru se zavazuje zajistit jiný
odpovídající prostor.

2. poskytnou informace o důležitých organizačních změnách v zařízení;



5. ZávěreČná ustanovení
5. l. Platnost smlouvy

Smlouva je uzavřena od 2.2.2015 na dobu neurčitou. Po ukončení platnosti smlouvy končí
platnost všech dohod definovaných smlouvou, mimo povinnosti zachovávat mlčenlivost.

5.2. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v těchto případech:
l. Organizace:
- porušení mlčenlivosti ze strany vzdělavatelů/lektorů;
- dvojího více jak měsíc opožděného dodání osvědčení o účasti na vzdělávací aktivitě;
- neomluvené absence na dohodnuté vzdělávací aktivitě ze strany zhotovitele vzdělávání;

2. Zhotovitel vzdělávání.'
- nezajištění prostor pro vzdělávání ze strany organizace (dvojí);
- zamlčení důležitých změn v organizaci;

V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran končí platnost smlouvy datem
písemného oznámení odstoupení od smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom
originále.
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