Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková
organizace
Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří

PRAVIDLA
pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu
domov pro osoby se zdravotním postižením

Článek 1
Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, jsou stanovena pravidla pro postup při odmítnutí
zájemce o sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“)
v Sociálních službách v Kynšperku nad Ohří, p. o. (dále jen „zařízení“).
Článek 2
1) Zařízení odmítne zájemce - žadatele o poskytování sociální služby pouze v níže uvedených
případech:
a) neposkytuje-li zařízení sociální službu, o kterou zájemce žádá
➢ v tomto případě sociální pracovnice zařízení poskytne žadateli základní sociální
poradenství a kontakty s cílem pomoci při řešení jeho sociální situace;
b) nemá-li zařízení dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel
žádá
➢ v tomto případě má žadatel možnost o službu žádat i nadále, přičemž bude
srozuměn s tím, že jeho žádost bude zařazena do seznamu žadatelů do doby, než
bude moci zařízení žádosti vyhovět;
c) vylučuje-li zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, její
poskytnutí
➢ zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení nebo osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční
nemoci;
➢ rovněž v tomto případě sociální pracovnice poskytne žadateli základní sociální
poradenství a kontakty s cílem pomoci při řešení jeho sociální situace.
2) Odmítnutí zájemce o sociální službu ze zdravotních důvodů může zařízení učinit pouze
na základě vyjádření praktického nebo odborného lékaře.
3) Odmítnutí přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby s odůvodněním musí být zájemci,
v případě, že o to požádá, doručeno v písemné podobě.
Článek 3
Dokument zpracoval Pavel Benda, vedoucí domova a Jana Bečková, DiS., sociální
pracovnice.
Garant dokumentu Jana Bečková, DiS., sociální pracovnice.
Dokument nabývá účinnosti dne 1. února 2012
V Kynšperku nad Ohří dne 30. ledna 2012
Schválil: Mgr. Jiří Hrubý
ředitel

