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Pravidla pro výběr žadatelů z evidence pro uzavření Smlouvy
1. Účel
Účelem této kapitoly je:
− nastavit jasná a transparentní pravidla pro výběr žadatelů z evidence pro
uzavření Smlouvy,
− nastavit pravidla pro oslovování žadatelů k uzavření Smlouvy a další práci
s žadateli vedenými v evidenci.

2. Způsob a kritéria výběru žadatelů k uzavření Smlouvy
(1) Žadatele k přijetí a uzavření Smlouvy vybírá komise pro výběr žadatelů pro
uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen výběrová komise,
komise).
(2) Výběrová komise se koná na vyzvání sociální pracovnice určené pro jednání se
zájemci/žadateli, vždy co nejdříve po uvolnění místa v domově.
(3) Komise je vždy minimálně tříčlenná. Dle provozních možností je tvořena
sociální pracovnicí určenou pro jednání se zájemci/žadateli, sociální pracovnicí
a vedoucí oddělení působící na oddělení, na kterém se uvolnilo místo, na
které je vybírán vhodný žadatel, vedoucí zdravotního úseku, ev. vedoucí
sociálního úseku nebo vedoucí domova.
(4) Členové komise vybírají nejvhodnějšího žadatele pro uzavření Smlouvy jednak
podle naléhavosti jeho sociální situace (výše bodů, kterými byl ohodnocen
výstup z jednání se žadatelem), kdy je přihlíženo zejména k naléhavosti
situace v oblasti potřebnosti péče, jednak je zohledňován i charakter
uvolněného místa (počet lůžek v pokoji, muž x žena, spolubydlící v bytové
jednotce aj.), provozní důvody oddělení.
(5) V případě, že u více žadatelů byl výstup z jednání se žadatelem ohodnocen
stejným počtem bodů, rozhoduje datum podání žádosti (přednost mají ti
žadatelé, kteří podali žádost dříve).
(6) V případě, že je vybrán žadatel z manželského páru, kdy i druhý manžel má
žádost vedenou v evidenci a jedná se o manželský pár, který se od sebe
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nechce odloučit, je i druhému z manželů nabídnuto uzavření smlouvy, jakmile
je to možné.
Členové komise vybírají zpravidla více žadatelů (minimálně dva, nejlépe tři),
pro případ, že žadatel, který byl vybrán jako nejvhodnější, by nabídku uzavření
smlouvy odmítnul.
Vybraného žadatele osloví telefonicky sociální pracovnice určená pro jednání
se zájemci/žadateli a zjišťuje, zda má zájem o uzavření Smlouvy.
V případě, že žadatel odmítne výzvu k uzavření Smlouvy, jeho žádost bude
vyřazena z evidence žadatelů.
Pokud se se žadatelem nepodaří navázat kontakt (např. nereaguje, neoznámí
změnu trvalého bydliště, změnil místo pobytu apod.), bude žádost z evidence
žadatelů vyřazena.
Evidence žadatelů není veřejně přístupná z důvodů ochrany osobních dat
žadatelů o sociální službu.

Použité zkratky:
Smlouva – smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby

Účinnost pravidel od 16. 3. 2021
Zpracovala: Bc. Pavlína Ryšicová, sociální pracovnice
Schválila: Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí domova
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