Kritéria pro přijetí do Domova
a bodové hodnocení žádosti
Příloha standardu kvality sociální služby č. 3

Kritéria pro přijetí do Domova pro seniory Zastávka
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) jako poskytovatel
sociální služby si vyhrazuje právo přijímat klienty na základě pořadníku, který byl veden
Jihomoravským krajem jako zřizovatelem Domova a ke dni 1. ledna 2007 byl předán Domovu.
Pořadí žádostí se sestavuje na základě níže uvedených kritérií.
1. Zdravotní způsobilost zájemce
Zájemce může být přijat, pokud netrpí infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, pohlavní
nemocí v akutním stádiu nebo psychickou poruchou takového rázu, při které by mohl ohrožovat
sebe nebo své okolí, chronickým alkoholismem nebo toxikomanií.
2. Sociální a situace, v níž se zájemce nachází
Posuzuje se sociální a rodinný stav zájemce. Především jeho rodinné zázemí, zda je o něho
postaráno. Zda má někoho z příbuzných, osobu blízkou, která by se o něho mohla starat. V jaké
situaci jsou potenciální pečovatelé z okruhu žadatelovy rodiny, jak dostupné jsou v bydlišti
zájemce ambulantní a terénní sociální služby, případně další aspekty jeho sociální situace.
Posuzuje se situace zájemce, zda má trvalé bydliště, v tomto má možnost žít, nebo jakoukoliv
jinou nemovitost, která mu umožňuje přežití.
Posuzuje se, zda zájemci nehrozí sociální vyloučení.
3. Věk zájemce
Zájemce musí dosáhnout věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.
4. Stupeň závislosti zájemce na pomoci jiné fyzické osoby
Podmínkou přijetí je skutečnost, že zájemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu zůstat v domácím prostředí a potřebuje trvalou ošetřovatelskou a obslužnou péči.
Příspěvek na péči musí být žadateli přiznán minimálně v prvním stupni, nebo musí být o
příspěvek alespoň zažádáno. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kterým byl přiznán příspěvek
na péči ve III. nebo ve IV. stupni. Zájemci s přiznaným příspěvkem na péči v I. nebo ve II.
stupni mohou být přijati v případě, že jsou k tomu důvody hodné zvláštního zřetele.
V případě, že příspěvek na péči dosud není přiznán, je možno počet bodů stanovit na základě
kvalifikovaného odhadu stupně závislosti – o přidělení bodů v takovém případě rozhoduje
ředitel Domova na návrh vedoucí sekce Přímá obslužná péče.
5. Kapacitní situací Domova
Posuzuje se momentálně volná kapacita příslušného pokoje, který žadatel požaduje. Přihlíží se
k zdravotnímu stavu zájemce a situaci stávajícího uživatele pokoje.
6. Pořadí
O souhrnném vyhodnocení kritérií rozhoduje ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec Domova
po projednání v sociální komisi složené z vedoucí sekce Přímé obslužné péče, sociálních
pracovnic, referentky finanční správy a ředitele. Žádosti jsou seřazeny v pořadníku v sestupném
pořadí podle přiznaných bodů.

Domov si vyhrazuje právo přijímat žadatele i mimo pořadník s ohledem na veřejný zájem.

Kritéria pro přijetí do Domova a bodové hodnocení žádosti – příloha standardu kvality sociální služby č. 3

Bodové hodnocení jednotlivých kritérií při registraci Vaší žádosti
Bydliště žadatele
Občan Jihomoravského kraje
Občan okresu Brno-venkov

5 bodů
3 body

Stupeň závislosti žadatele na pomoci jiné fyzické osoby
Příspěvek na péči v řízení – je zažádáno
Příspěvek na péči přiznán v I. stupni
Příspěvek na péči přiznán ve II. Stupni
Příspěvek na péči přiznán ve III. Stupni
Příspěvek na péči přiznán ve IV. Stupni

3 body
5 bodů
12 bodů
25 bodů
40 bodů

Sociální a situace žadatele
I. životní situace
 zájemce žije se svou rodinou ve společné domácnosti nebo ve společném domě
 zájemce bydlí ve stejné obci (městské části) jako jeho rodina
 zájemce bydlí v jiné obci (městské části) než jeho rodina
 zájemce je ve zdravotnickém zařízení a nemůže se vrátit domů
II. možnosti rodiny
 členové rodiny mohou denně docházet k zájemci
 členové rodiny nemají možnost denně k zájemci docházet
 pečující členové rodiny mají sami vážné zdravotní potíže
 zájemce je osamělý, nemá se o něj kdo postarat
III. možnosti ambulantních a terénních služeb v místě bydliště zájemce
 služby jsou dostupné a vhodné pro pokrytí potřeb zájemce
 služby jsou dostupné, mohou však pokrýt potřeby zájemce částečně
 služby jsou nedostupné, nebo nevhodné pro pokrytí potřeb zájemce
IV. Zájemci hrozí sociální vyloučení

2 body
5 bodů
10 bodů
15 bodů
2 body
5 bodů
10 bodů
15 bodů
2 body
5 bodů
10 bodů
15 bodů

Žádost v evidenci
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
8 let
10 let

1 bod
3 body
5 bodů
7 bodů
9 bodů
10 bodů
15 bodů

Věk žadatele
nad 65 let
nad 70 let
nad 80 let
nad 90 let

2 body
4 body
8 bodů
15 bodů

Ostatní kritéria
Ochota rodiny doplácet do skutečné výše úhrady pobytu
Veřejný zájem (např. účastník odboje nebo držitel ceny města)
Rozhodnuto o odkladu nástupu

5 bodů
30 bodů
- 100 bodů

V Zastávce dne: 30. 01. 2017
Schválil: PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel

