Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
IČ: 47274522
Adresa poskytované služby:
DOZP Česká Kamenice, p. o.
U Kaple 494, 407 21 Česká Kamenice

PRAVIDLA PRO ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE
O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Právní rámec odmítnutí:
• uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (dále jen „zákon“) v ustanovení §§ 88 a 91:
Důvody:
• § 91 zákona (3) „Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o
poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,resp. nemá na ni registraci
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,(v
tomto případě je žadatel zařazen do pořadníku čekatelů)
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.“
•

§ 91 zákona (7) „ Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její žádost
písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.“

Prováděcím předpisem k zákonu je Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška“), která v návaznosti na ustanovení § 91
odst. 3, písm. c), zákona stanoví:
Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:
• Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., § 36 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje,
jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově se
zvláštním režimem.
Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb:
• § 88 zákona (g) „Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni vést evidenci žadatelů o sociální
službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v
§ 91 odst. 3, písm. b) (tzn. z kapacitních důvodů).“
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Postup při odmítnutí zájemce o sociální službu poskytovanou v DOZP Česká Kamenice:
• Po doručení přihlášky do DOZP Česká Kamenice je přihláška předána sociální pracovnici, která
žádost zaeviduje.
• Následně žádost projde komisí sestavenou z ředitelky Domova, vedoucí Domova, sociální
pracovnice,vedoucí zdravotního a výchovného úseku, kteří rozhodnou o přijetí či nepřijetí do
Domova.
• Domov neodmítá zájemce z důvodu nedostatečné kapacity, tito zájemci jsou zařazeni do
evidence zájemců o sociální služby.
Sociální pracovnice následně zabezpečí:
• Písemné vyrozumění zájemce o tom, že jeho žádost o umístění do DOZP Česká Kamenice byla
odmítnuta a uvede důvody.
• Vedení evidence veškerých odmítnutých zájemců.
Pokud existují důvody pro odmítnutí žadatele, zašle sociální pracovnice oznámení o odmítnutí žádosti
z důvodů, které uvádí zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V těchto případech poskytujeme základní sociální poradenství žadatelům o umístění do Domova.

Ve Staré Olešce dne 2. 1. 2013

Mgr. Dagmar Vaňková
Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice, p.o.

2

