
Příloha č. 4c: Schéma posuzování přihlášek dobré praxe 

 

 

 

 

Odborní zaměstnanci MPSV      Experti PS4 (hodnotitelé) 

 

1. FÁZE POSUZOVÁNÍ  

 

„DP“ – dobrá praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ „pravidla“ – Pravidla pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb pro účely PS4 
▪ „PDP“ – příklad dobré praxe 

▪ „DP“- dobrá praxe 

  

Vyřazení z dalšího 

posuzování 

(MPSV na základě 

oznámení 

expertů PS4) 

Splnění kritérií 

identifikace DP dle čl. V 

(čl. VIII, odst. 3, písm. c) 

pravidel) 

 

 

- Čl. VII, odst. 1, písm. a) pravidel: 

- Oprávnění k poskytování (čl. III, písm. a) pravidel) 

- Poskytování déle než 3 roky (čl. III, písm. b) pravidel) 

- Předložení reference (čl. III, písm. c) pravidel) 

- Termín podání (čl. VII, odst. 1, písm. b) pravidel) 

- Podání prostřednictvím elektronického formuláře s doklady přiloženými 

ve formátu PDF (čl. VII, odst. 1, písm. d) a čl. VI, odst. 4 a 6 pravidel) 

- Údaje a doklady dle čl. VII, odst. 1, písm. c) a čl. 

VI, odst. 3 pravidel (vyjma reference dle písm. u)) 

- Soulad s údaji uvedenými ve veřejně přístupné 

části registru poskytovatelů (čl. VII, odst. 1, 

písm. e) pravidel) 

Vyřazení 

z dalšího 

posuzování 

- Soulad s cílem projektu (čl. VIII, odst. 3, písm. a) a čl. I, 

odst. 1) 

- Obsah PDP v rámci vymezených kategorií PDP a v rámci 

forem jejich zpracování (čl. VIII, odst. 3, písm. b) 

a čl. IV, odst. 1 a 2 pravidel) 

- Absence jiných závažných vad (etických apod.) (čl. VIII, 

odst. 3, písm. d) pravidel) 

 

 

 

Výběr 10 PDP 

pro ověření 

v místě 

poskytování 

sociální služby 

dle data doložení 

PŘIJATÉ přihlášky 

 

PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY 

 



Příloha č. 4c: Schéma posuzování přihlášek dobré praxe 

 

 

 

Oprava či doplnění 

údajů nebo 

dokladů ve 

stanovené lhůtě 

 

 

Odborní zaměstnanci MPSV       Experti PS4 

 

2. FÁZE POSUZOVÁNÍ  
(V případě, nebude-li v první fázi vybráno k ověření v místě poskytování  

alespoň 10 přihlášek PDP)  

 

 

      

   

 

 
 

Výzva k opravě či doplnění 

údajů nebo dokladů 

(čl. IX, odst. 2 pravidel) 

 

Vyřazení z dalšího 

posuzování  

 

 

 

- Soulad s cílem projektu (čl. VIII, odst. 3, písm. a) a čl. I, 

odst. 1) 

- Obsah PDP v rámci vymezených kategorií PDP a v rámci 

forem jejich zpracování (čl. VIII, odst. 3, písm. b) 

a čl. IV, odst. 1 a 2 pravidel) 

- Absence jiných závažných vad (etických apod.) (čl. VIII, 

odst. 3, písm. d) pravidel) 

-  

Výběr potřebného 

počtu PDP pro ověření 

v místě poskytování 

sociální služby dle data 

doložení opravené či 

doplněné přihlášky (čl. 

IX, odst. 3 pravidel) 

 

 

Splnění kritérií 

identifikace DP dle 

čl. V pravidel (čl. VIII, 

odst. 3, písm. c) pravidel) 

Vyřazení z dalšího 

posuzování 

(MPSV ČR na základě 

oznámení expertů PS4) 

 


