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Čl. I.
Úvodní ustanovení
Ředitel Domova pro seniory Dobřichovice určuje sociální komisi, která
a) bude rozhodovat o tom, zda předložená a evidovaná žádost o přijetí do Domova pro
seniory Dobřichovice odpovídá cílové skupině domova, nejsou důvody k jejímu
odmítnutí a je ji tedy možno zařadit do pořadníku čekatelů na přijetí do domova.
V opačném případě bude žádost evidována jako odmítnutá.
b) bude podle Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 722 z 22. 5. 2007 k pravidlům
přijímání žadatelů do Domovů pro seniory ( revokováno usnesením č. 1066 ze dne 5.
8. 2008) posuzovat a hodnotit žádosti o přijetí do domova.
c) bude při uvolnění místa v Domově rozhodovat o přijetí nových klientů podle míry
potřebnosti pobytu v Domově, přičemž zohlední i technické a provozní podmínky
Domova pro zajištění odpovídajícího rozsahu sociální služby. Předpokladem pro přijetí
je volná kapacita Domova a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v
Domově (tj. možnosti konkrétního pokoje, spolubydlící, počet lůžek na pokoji apod.).

Čl. II.
Jednací řád sociální komise pro posuzování a výběr žádostí o poskytování sociální
služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Počet členů sociální komise musí být nejméně tři.
Předsedou sociální komise je ředitel.
Komisi svolává sociální pracovník Domova nebo jím pověřený pracovník e-mailem.
Členové sociální komise mohou být omluveni jen z vážných důvodů.
V případě potřeby může být do komise přizván odborník, který nemá hlasovací právo.
Komise je svolávána minimálně jedenkrát měsíčně.
O výsledku jednání sociální komise rozhodne většina jejích členů.
Komise rozhoduje hlasováním, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy
V případě, že se ve stanovený den a hodinu členové sociální komise nesejdou, bude
jednání sociální komise odloženo tak, aby se komise sešla do pěti pracovních dnů.
Sociální pracovnice eviduje žádosti do Domova v programu evidence žadatelů o
sociální službu v Domově pro seniory Dobřichovice.
Na jednání komise ke každému žadateli musí sociální pracovnice připravit ke každému
žadateli potřebné podklady (žádost, vyjádření lékaře).
O jednání a rozhodnutí sociální komise bude vyhotoven zápis, jehož součástí bude
prezenční listina. Zápis z jednání sociální komise vyhotoví sociální pracovnice. Zápis
bude podepsán všemi členy sociální komise. Přílohou zápisu budou tabulky, kde budou
jednotlivým kritériím (individuální situace žadatele, věk žadatele, příspěvek na péči
atd.) přiděleny body.
O rozhodnutí sociální komise bude žadatel nebo jeho právní zástupce informován
písemně.

Čl. III.
Složení sociální komise
Komise se schází ve složení níže uvedených členů:
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Ředitel
Sociální pracovnice
Vedoucí zdravotní páče
Manažer/ka kvality
případně přizvaný odborník

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
Sociální pracovní spravuje, ukládá a archivuje žádosti o přijetí. Doba archivace je 5 let.
Sociální pracovník připraví pro žadatele nebo jejich právní zástupce dopisy, ve kterých jim
bude sděleno rozhodnutí sociální komise.
V případě odmítnutí žádosti žadateli nebo jeho právnímu zástupci poskytne základní informace
přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
Tento interní předpis nabývá účinnosti dnem podpisu.
Ve Všenorech dne 30.1.2014

Schválil:

………………………………………………………………
Bc. Robert Pitrák
Ředitel Domova pro seniory Dobřichovice
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1066 ze dne 5. 8. 2008
KRITERIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O POBYT V DOMOVECH PRO SENIORY
ZŘIZOVANÝMI HMP

Kritéria

Kategorie

Bodové
hodnocení

Popis

(1-10 b.)

Příspěvek na
péči
A

Individuální
situace
žadatele

B

Věk žadatele

C

Celkem

I. stupeň

8

II. stupeň

12

III. stupeň

16

IV. stupeň

20

Přemístění

Přechod ze zařízení sociálních
služeb nebo bytů pro seniory
a bytů zvláštního určení

0 nebo 5

Osamělost

Žije sám bez podpory a
pomoci blízkých lidí

0-5

Bytové podmínky

Druh bydlení,umístění,
velikost, bariéry

0-4

Krizová situace

Akutní zhoršení osobní
situace (úmrtí partnera,
zhoršení zdravotního stavu,
nucené vystěhování),domácí
násilí a zneužívání

0-8

Zdravotní stav

Zvýšené nároky na
ošetřovatelskou péči (ležící
žadatel, inkontinence),
opakovaný pobyt ve zdrav.
zařízeních

0-8

do 70 let

0

71 - 75 let

1

76 – 85 let

2

86 – 90 let

3

91 – 95 let

4

nad 95 let

5
1 – 55 bodů
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Hodnocení žádosti o pobyt v domovech pro seniory
Každá žádost o pobyt v domově pro seniory bude zhodnocena dle výše uvedených kritérií,
která stanoví míru potřebnosti pobytu v domově pro seniory u daného žadatele. Žádosti o
pobyt jsou koncipovány tak, aby poskytovaly dostatek informací pro zhodnocení potřeby
pobytu žadatele.
Postup: žadateli se přidělí počet bodů podle kritéria A a C. U kritéria B individuální situaci
žadatele posoudí a oboduje pracovní skupina, na základě všech dostupných informací o
žadateli. Součet všech bodů pak stanoví potřebnost žadatele. U dříve podaných žádostí,
v případě změny stavu žadatele musí být žádost bodově přehodnocena.
Při přijímání žadatelů je nezbytné respektovat jejich individuální potřeby a současně zohlednit
technické a provozní podmínky zařízení pobytových sociálních služeb.

K individuální situaci žadatele :

Přemístění 0 nebo 5 b.
Stupeň bodového ohodnocení pro tuto kategorii je stanoven v pevné výši 5 bodů shodně se
stupněm úplné osamělosti, kdy odpovědnost za zajištění potřebných sociálních služeb
přechází na obec s rozšířenou působností a jsou činěna opatření v celospolečenském zájmu.

Osamělost 0-5 b.
Bodová škála pro hodnocení tohoto kritéria umožňuje posoudit míru osamělosti žadatele (zda
senior žije sám, bez pomoci blízké osoby – ať již z důvodu, že osobu blízkou nemá nebo o něj
osoba blízká nejeví zájem).

Bytové podmínky 0-4 b.
Navrhované bodové rozpětí umožňuje posoudit individuální situaci žadatele z hlediska
bytových podmínek. V hodnocení tohoto kritéria bude posouzen druh bydlení (podnájem,
ubytovna, apod.), právní vztah k bydlení (jedná se o byt s majitelem, apod.) a jeho celková
kvalita (kategorie bytu, možnost soukromí, bezbariérovost, apod.).

Krizová situace 0-8 b. a Zdravotní stav 0-8 b.
U těchto dvou kategorií je stanovena širší bodové rozpětí, které poskytuje dostatečný prostor
pro zhodnocení celé škály životních situací, v nichž se senior může ocitnout.
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