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Smlouva o poskytnutí supervize č. 7220170651
I.

Smluvní strany:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00 Brno
k podpisu smlouvy oprávněn PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
IČO: 44992785
Číslo účtu: 43-9497360247/0100, Komerční banka, a.s.
43-9497370277/0100, Komerční banka, a.s.
dále jako „objednáváte!"
a
MUDr. Helena Hájková
Mrkosova 2437/35, 615
Korespondenční adresa:
IČO: 713 75 309
Číslo účtu:
dále jako „

II. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje provádět u objednavatele externí integrativní supervizí týmu
rodinných
asistentů
z projektů
„Podpora
stabilizace
ohrožených
rodin
I.",
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787 a „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.", reg.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788 financovaných z Operačního programu Zaměstnanost.
Povinností poskytovatele je vykonávat činnost v souladu s potřebami objednavatele a ve
formě, která byla dojednána, tedy:
a.
b.

týmovou supervizí případovou, metodickou a supervizi týmové dynamiky;
setkání jsou 3 hodinová v přibližně dvouměsíčním intervalu, v roce
se uskuteční 6 setkání a v roce 2021 před koncem projektů 1 setkání;
c. místo konání: prostory Magistrátu města Brna.
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III. Termíny plnění, cena a platební podmínky
o Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 5. 3. 2020 do 28. 1. 2021. Smlouva nabývá
platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 5. 3. 2020.
o Termíny sjednané supervize: 5. 3., 23. 4., 18. 6., 3. 9„ 22. 10., 10. 12. 2020 a 28. 1. 2021.
o Smluvní cena je 1000,- Kč (bez DPH) za hodinu proběhlé týmové supervize a je konečná,
jelikož poskytovatel není plátce DPH. Za proběhlou hodinu je považována i domluvená
hodina, která není s omluvou ze strany objednavatele nejméně jeden den předem odvolána,
o Platba za realizovanou činnost bude objednavatelem provedena v celkové částce na výše
uvedený účet poskytovatele, po předložení faktury, kde budou uvedeny

O

oba názvy projektů, registrační čísla projektů. Fakturace bude prováděna vždy jednou za
pololetí a financování bude z projektů rovným dílem.
Výdaj bude hrazen z 50% z projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin i.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787 a z 50% z projektu „Podpora stabilizace
ohrožených rodin ll.“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788 financovaných
z Operačního programu Zaměstnanost.
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IV. Ostatní ujednání
O Poskytovatel je povinen provádět integrativní supervizi v souladu s etickými standardy
supervizorů a zejména zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, které budou obsahem
supervize ve směru k třetím osobám.
o Objednavatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro realizaci činnosti, a to zejména
prostorové a časové.
o Při realizaci supervize bude objednavatelem
poskytovatelem respektován princip
trojstranného kontraktu a obsah jednotlivých sezeni supervize bude vycházet z potřeb
a žádostí konkrétních příjemců.
V. Závěrečná ustanovení
O Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních
stran, a to jen v písemné formě.
o Smlouva končí uplynutím doby nebo dohodou účastníků. Smlouvu lze vypovědět rovněž
písemnou výpovědí, kdy výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím
po doručení výpovědi.
o Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden
originál.

V Brně dne ^ 3 <$0^3

Za objednavatele:

MUDr. Heíena Hájková
supervizorka

PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrát města Brna

