












































































































 

Příloha č. 3 

 

Podmínky poskytování sociální služby 

Žadatel předloží:  
1) Zpracovaný Strategický dokument se zaměřením na poskytované sociální služby pro 

seniory pobytovou formou (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a 
odlehčovací služba) v souladu se zákonem č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ,ve 
znění pozdějších předpisů, s  platnými právními předpisy a v souladu s komunitním 
plánem nebo se střednědobým rozvojem sociálních služeb   Kraje Vysočina. 

2) Zpracovaný dokument musí obsahovat:  1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa 
poskytování sociálních služeb; 2. druhy poskytovaných sociálních služeb a rozsah úkonů 
poskytovaných sociálních služeb u jednotlivých druhů služeb v rámci základních 
činností; 3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková 
hranice nebo druh zdravotního postižení; 4. úplný popis naplnění obecných a konkrétních 
parametrů pro realizaci poskytování sociálních služeb včetně specifikace materiálně-
technické vybavenosti a zajištění hygienických podmínek zázemí služby odpovídající 
druhu poskytovaných sociálních služeb; 5. popis personálního zajištění poskytovaných 
sociálních služeb a organizační struktury včetně kvalifikačních a odbornostních 
předpokladů personálu na jednotlivých pracovních pozicích; 6. časový rozsah 
poskytování sociálních služeb; 7. kapacita poskytovaných sociálních služeb; 8. plán 
finančního zajištění sociálních služeb (předpokládaný položkový rozpočet příjmů a 
nákladů sociální služby); 9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f) včetně popisu rozsahu a zajištění 
zdravotní péče a ošetřovatelské péče dle odbornosti 913 na základě smluvního vztahu se 
zdravotními pojišťovnami;  10. den započetí poskytování sociálních služeb; 11. popis a 
rozsah fakultativních služeb; 12. popis a rozsah doplňkových činností; 13. návrh 
provozního řádu poskytovaných sociálních služeb; 14. návrh smlouvy o poskytovaných 
sociálních službách; 15. Žadatel, který je již poskytovatelem sociálních služeb péče o 
seniory pobytovou formou na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, o nich 
může písemně doložit reference.  

3) Registrace sociální služby – sociální služba je registrována podle zákona o sociálních 
službách anebo žadatel uvede, v jakém termínu zajistí registraci sociální služby a jak 
zajistí naplnění registračních podmínek (včetně doložení bezúhonnosti všech fyzických 
osob, které budou přímo poskytovat sociální služby; uvedení právnické osoby, která bude 
poskytovat sociální služby atd.). 

4) Převzetí všech stávajících uživatelů služby a všech zaměstnanců na současných 
pracovních pozicích.  

5) Rámcový harmonogram výstavby nového domova pro seniory. 
 

 

 

 


