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tuto

SMĚRNICI  

Článek I. 
Úvod

Tato směrnice upravuje pravidla pro přijímání  nových klientů do Domova důchodců Stará Role a
stanovuje dále kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt v Domově důchodců Stará Role.

Článek II.
Kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt

Kritéria jsou stanovena jako objektivní A (příspěvek na péči), C (věk žadatele) a subjektivní
B (individuální situace hodnocená pracovníky organizace).

V rámci rozdělení kritérií pro hodnocení žadatele o pobyt v domovech pro seniory je příspěvku
na péči (A) dána váha 40%, individuální situaci žadatele (B) 44% a kritériu věku žadatele (C) 14%.

Kritéria Kategorie Popis Bodové hodnocení

Příspěvek na péči
A

I. stupeň 4
II. stupeň 12
III. stupeň 16
IV. stupeň 20

Individuální situace
žadatele

B

Osamělost
Žije sám bez pomoci a 
podpory blízkých lidí

0 – 5

Bytové podmínky
Druh bydlení, umístění,
velikost, bariérovost

0 – 4

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

0 – 5
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Zdravotní stav

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

0 – 8

Věk žadatele
C

do 70 let 0
71 – 75 let 1
76 – 85 let 2
86 – 90 let 4
91 – 95 let 6
nad 95 let 7

Celkem 1 – 50 bodů

Článek III.
Hodnocení žádosti o pobyt v Domově důchodců

Každá žádost o pobyt v Domově důchodců 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 kritérií A a C. U kritérií B individuální situaci žadatele posoudí a
oboduje pracovní skupina na základě všech dostupných informací o žadateli. Součet všech bodů pak
stanoví potřebnost žadatele a zařazení do pořadníku podle přiznaných bodů. U dříve podaných žádostí
v případě změny stavu žadatele musí být žádost bodově přehodnocena. 

Pořadník, vede pověřený zaměstnanec v elektronické podobě na počítači. 

Šetření u klienta a hodnocení podle kritéria B provede vrchní sestra Domova důchodců. Podklady
předá hodnotící pracovní skupině.

Hodnotící  pracovní  skupina  -  Vlasta  Čábelová,  pracovník  sociálního  odboru  MM K.  Vary,  Ilona
Šmejkalová,  Jaroslava Čechová. Hodnotící pracovní skupina v případě potřeby provádí  i  šetření  u
klienta  a  hodnocení  podle  kritérií  B.  Písemné  vyhodnocení,  které  je  podepsáno  všemi  třemi
pracovníky.

K individuální situaci žadatele:

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

Bytové podmínky 0–4 bodů
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 0–5 bodů a Zdravotní stav 0–8 bodů. 
U  těchto  dvou  kategorií  je  stanoveno  bodové  rozpětí,  které  poskytuje  dodatečný  prostor  pro
zhodnocení celé škály životních situací, v nichž se senior může ocitnout.
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Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

Směrnice bude volně přístupná všem zaměstnancům a klientům.

Za  realizaci  směrnice  a  její  seznámení  se  zaměstnanci  a  klienty  odpovídá  vrchní  sestra  Domova
důchodců.

Mgr. Milan Martinek
ředitel MZSS K. Vary
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