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                                                         Krok Kyjov, z. ú. 

třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov, IČO 68684312, 

zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka U 128 

tel: 518 616 801, 732 137 357,  e-mail: oskrok@oskrok.cz 

 

Dohoda o Asistovaném předávání 
 

Poskytovatel: 
Krok Kyjov, z. ú., IČO 68684312 
Se sídlem Komenského 2124, 697 01 Kyjov 
 

Agentura pro občany 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Se sídlem Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov  
zastoupené pracovníkem: 

 

 (dále jen poskytovatel) 

 

 
 

 

Uživatelé: 

 

Uživatel 1.: 

jméno a příjmení:  

datum narození:  

t.č. bytem:  

 

Uživatel 2.: 

jméno a příjmení:  

datum narození:  

bytem:  

 

 

Rozsah poskytování Asistovaného předávání 

 

- zjištění potřebných informací pro Asistované předávání v součinnosti s příslušným OSPOD 

- ambulantní i terénní forma podpory před, v průběhu a po realizaci osobních setkání dítěte 

s rodičem (jinou osobou), která má zájem o kontakt 

- celkové řešení otázky kontaktů dítěte s rodiči (pečující osobou, jinou osobou), kteří mají 

zájem o Asistované předávání 

 

 

 

Cíl Asistovaného předávání: 

mailto:oskrok@oskrok.cz
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- navázání vztahu mezi rodičem (pečovatelem, jinou osobou) a dítětem  

- upevňování vztahu pomocí udržování pravidelného kontaktu 

- postupná změna Asistovaného předávání na setkání bez asistence 

 

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele, pravidla služby 

 

- Uživatel i poskytovatel jsou povinni dodržovat závazky vyplývající z této Dohody o 

Asistovaném předávání. 

- Uživatel je povinen řídit se pravidly a dohodnutými individuálními podmínkami služby. 

- Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní a citlivé údaje o uživateli a další informace 

potřebné k Asistovanému předávání a průběžně zajišťovat jejich výměnu s orgány sociálně 

právní ochrany dětí, popřípadě s dalšími právnickými a fyzickými osobami zajišťujícími 

sociálně právní ochranu dětí. 

- Poskytovatel průběžně informuje všechny smluvní strany, o tom, jak poskytování služby 

(Asistované předávání) probíhá a o dalších důležitých skutečnostech souvisejících se 

službou. 

- Uživatel chodí na dohodnutá jednání a kontakt včas. Pokud se nemůže jednání či předání 

zúčastnit, alespoň den dopředu se omluví a uvede k tomu důvod (telefonicky, emailem, 

osobně) 

- Poskytovatel je oprávněn neposkytovat službu pokud se uživatel chová agresivně, je pod 

vlivem návykové látky, jeho stav není vhodný k uskutečnění setkání, nebo trvá na zakázce, 

která je v rozporu s etickým kodexem poskytovatele. 

- O průběhu spolupráce mezi uživateli a poskytovatelem je vedena dokumentace.  

 

 

 

Doba platnosti Dohody 

 

Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 3 měsíce ode dne nabytí její platnosti (podpisem 

smluvních stran). 

 

 

 

Výpovědní důvody a lhůty 

 

- Uživatel může kdykoliv dohodu o poskytování služby písemně vypovědět a to minimálně 

týden před plánovaným kontaktem. Je však nutné uvést důvody klíčovému pracovníkovi 

s ohledem na potřeby dítěte. 

 

- Poskytovatel může dohodu vypovědět, pokud uživatel tuto Dohodu opakovaně závažným 

způsobem porušuje (zejména pokud se opakovaně bez omluvy nedostaví na schůzku 

v dohodnutém termínu, uživatel je agresivní, pokud se chová nevhodně a nereaguje na 

napomenutí. 

 

- Dohoda končí okamžikem doručení písemné výpovědi s odůvodněním ostatním smluvním 

stranám nebo oznámením o ukončení služby. 



 
 

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) je financován z 
Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím 

 Operačního programu Zaměstnanost. 
 

 

 

- Poskytovatel i uživatel/lé mohou Dohodu ukončit vzájemnou dohodou. 

 

 

Dohodnuté individuální podmínky pro realizaci Asistovaného kontaktu 

 

Místo:  

 

 

Čas a frekvence Asistovaného předávání:  

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Dohodu 

neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Dohoda je vyhotovena v příslušném počtu exemplářů (dle počtu účastníků), každý s platností 

originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Dohoda může být měněna pouze písemně (dodatkem). 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

V Kyjově dne:  

 

 

 

 

 

 

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

   uživatel 1.                                                  uživatel 2.                                         Poskytovatel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


