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Seznam náležitostí pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 
 
Pokud se zájemce rozhodne uzavřít smlouvu, je sjednán termín schůzky, při které dojde k uzavření 
smlouvy o poskytované službě a datum nástupu do zařízení.  
Kompetentní pracovník sdělí zájemci další případné dotazované informace a požádá ho o 
předložení následujících dokladů potřebných k sepsání smlouvy: 
a) 
rozhodnutí o výši příspěvku na péči a rozhodnutí o výši invalidního důchodu 
b) 
při omezení způsobilosti k právním úkonům Rozsudek soudu a Listinu o ustanovení opatrovníka, 
telefon na opatrovníka 
c) 
průkaz pojištěnce ZP 
d) 
průkaz ZTP/P 
e) 
občanský průkaz 
f) 
jméno a telefon svého ošetřující lékaře, aktualizovaný lékařský posudek, který nesmí být starší 90 
dnů od prvního jednání se zájemcem o službu. 
 
Kde je možné najít informaci o službách Týdenního stacionáře Dobromysl: 
 

 na webových stránkách  www.dobromysl.info 
 přímo v týdenním stacionáři na adrese Srbeč 39, 270 65, okres Rakovník 
 je možné domluvit osobní návštěvu, případně navštívit kulturní, společenské akce stacionáře 
 informační letáky 
 na Odboru sociálních věcí v Rakovníku a v Novém Strašecí, ve Slaném 
 na Úřadu práce v Rakovníku, ve Slaném 
 v Registru poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje 

 
 
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a § 36 vyhlášky 
MPSV č. 505/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
stanovuje vedení stacionáře případy, kdy zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování pobytových 
sociálních služeb. 
 
 
Týdenní stacionář Dobromysl může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby 
pouze: 
 

1. pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a nemá na ni registraci 
 

2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (v tomto 
případě je žadatel zařazen do pořadníku čekatelů) 

 
3. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo 

poskytování vysoce odborné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře 
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4. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci  
nebo její chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 
soužití 

 
5. pokud zájemce žádá o sociální službu v době kratší než 6 měsíců po ukončení služby  

z důvodu porušování vnitřních pravidel 
 
Pokud existují důvody pro odmítnutí žadatele, zašle sociální pracovník, nebo vedení stacionáře 
telefonicky či písemně 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 stacionáře.  
Pokud některý z uvedených důvodů zanikne, nadále platí možnost poskytování sociální služby (dle 
evidence čekatelů). 
 
 
 
Aktualizace duben 2020 vedení TSD 
 
 
 
 


