Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel Hlavní město Praha
Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely
v souladu s usnesením Rady HMP č. 1066 ze dne 5.8.2008
Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely jsou:
a) příspěvek na péči
b) individuální situace zájemce o službu (přemístění, osamělost, bytové podmínky,
krizová situace, zdravotní stav)
c) věk zájemce o službu
Kritéria
Příspěvek na
péči
A

Předepsané
bodové
hodnocení
8

Popis

Kategorie
I. stupeň

12

II. stupeň

16

III. stupeň

20

IV. stupeň

PŘEMÍSTĚNÍ Přechod ze svého domácího prostředí, ze zařízení
sociálních služeb nebo bytů pro seniory a bytů
zvláštního určení.

Bodová škála
0

Individuální
situace žadatele
B

5

Popis
Zájemce žádá o pobytovou sociální službu ze svého
domácího prostředí, popř. z nemocničního zařízení.
Nejedná se o přemístění ze zařízení sociálních služeb
nebo bytů pro seniory (bytů zvláštního určení)
Zájemce žádá o přemístění z jiného zařízení – domu
s pečovatelskou službou, centra sociálních služeb,
týdenního stacionáře apod.
Zájemce žádá o přemístění z bytu pro seniory, z bytu
zvláštního určení
Zájemce žádá o přemístění ze sociálního zařízení –
azylového domu
Zájemce žádá o přemístění ze sociálního zařízení –
ubytovny
Zájemce žádá o přemístění z jiného zařízení
pobytových sociálních služeb, tj. z jiného domova pro
seniory

1

OSAMĚLOST

Žije sám bez podpory a pomoci blízkých lidí.

Bodová škála
0

1
2
3
4

5

Popis
Zájemce udržuje stálý kontakt s rodinnými příslušníky,
popř. žije ve shodě ve společné domácnosti (v případě
závažných rodinných problémů je zájemce hodnocen
dle dalších kritérií)
Zájemce žije ve společné domácnosti s rodinou, ovšem
rodinní příslušníci jsou většinu dne mimo domov (např.
v zaměstnání), zájemce zůstává často osamocen
Zájemce udržuje občasný kontakt s blízkými a
známými
Zájemce žije osaměle, nepravidelný kontakt
s příbuznými, hospitalizace v LDN – zájemce rodina ve
zdravotnickém zařízení občas navštěvuje
Zájemce žije osaměle, kontakt udržuje pouze se
sousedem či cizí osobou
Zájemce je zcela osamělý bez jakýchkoli příbuzných či
známých – úplná izolace, hospitalizace v LDN –
zájemce je zcela osamělý, nikdo jej ve zdravotnickém
zařízení nenavštěvuje

BYTOVÉ PODMÍNKY Druh bydlení, umístění, velikost,
bariérovost.

Bodová škála
0

1

2

3

4

Popis
Zájemce žije ve svém bytě, domě, bytové podmínky
odpovídají moderním trendům (teplá voda, dálkově
vytápění, výtah apod.) , kategorie bytu I., možnost
soukromí (např. vlastní místnost), hospitalizace ve
zdravotnickém zařízení či pobyt v zařízení sociálních
služeb
Zájemce žije ve svém bytě, domě, bytové podmínky na
slušné úrovni, výtah, zajištěny základní služby sociální
péče (např. pečovatelské služba), kategorie bytu II.,
možnost soukromí (např. vlastní místnost)
Náročné bydlení, pronájem, podnájem, senior musí
sám zajišťovat vytápění, ohřev vody, výtah zajištěn,
občasné zajištění základních služeb sociální péče
(např. pečovatelská služba), kategorie bytu III.,
možnost soukromí částečně
Zájemce nežije v bezbariérovém prostředí, žije bez
sociálního zařízení, základní služby sociální péče
nezajištěny nebo zajištěny nepravidelně, kategorie bytu
IV., nemožnost soukromí
Fiktivní bydliště, osoba bez přístřeší, bez zajištění
základních služeb sociální péče

2

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

Bodová škála
0
1
2
3
4

Popis
Zájemce se cítí v domácím prostředí spokojený,
nenachází se v krizové situaci
Zájemce se cítí občas osaměle, rodinní příslušníci jsou
zaměstnaní
Zájemce se cítí občas osaměle, mírné neshody
s rodinnými příslušníky
Zájemce je trvale opuštěn, neshody s rodinou
trvalejšího rázu
U zájemce došlo k náhlému zhoršení zdravotního
stavu

5

Domácí násilí, zneužívání

6

Nucené vystěhování od majitele bytu, pobyt v soc.
zařízení (např. azylový dům, ubytovna atd.)

7

Živelní katastrofa (povodeň, požár, apod.)

8

Náhlá ztráta blízké osoby (životního partnera, pečující
osoby),
dlouhodobá hospitalizace vlivem nepříznivého
zdravotního stavu, ukončení hospitalizace v LDN
vzhledem k pominutí zdravotních důvodů, které vedly
k hospitalizaci, další pobyt v LDN jen ze sociálních
důvodů (např. nemožnost vrátit se do původního
bydliště)

3

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

Bodová škála
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Popis
Klient chodí bez opory, orientace je zachována,
zdravotní stav odpovídá věku, nepotřebuje pomoc
v základních úkonech
Klient chodí bez opory, zhoršená orientace, zdravotní
stav odpovídá věku
Klient chodí bez opory, zhoršená orientace, zdravotní
stav odpovídá věku
Klient chodí s lehčí kompenzační pomůckou (např.
hůl), mírná inkontinence, částečná poruch orientace
Klient chodí s pomocí kompenzační pomůcky (např.
chodítko), částečná inkontinence, částečná porucha
orientace
Klient chodí s dopomocí druhé osoby, částečná
inkontinence, mírné stavy zmatenosti
Klient je částečně pohyblivý, k přesunu používá vozík,
částečná inkontinence, mírné stavy zmatenosti
Klient je imobilní (nepohyblivý), inkontinence, občasné
stavy zmatenosti
Klient je imobilní (nepohyblivý), inkontinence, demence
v pokročilém stadiu

0

Do 70 let

1

71 – 75 let

Věk žadatele

2

76 – 85 let

C

3

86 – 90 let

4

91 – 95 let

5

Nad 95 let

Hodnocení žádosti o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely
Každá žádost o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely bude zhodnocena dle
výše uvedených kritérií, která stanoví míru potřebnosti pobytu v domově pro seniory u
daného žadatele.
Žadateli o službu se přidělí počet bodů podle kritéria A a C. U kritéria B individuální situaci
žadatele posoudí a oboduje pracovní skupina pro přijímání nových klientů na základě všech
dostupných informací o žadateli. Součet všech bodů pak stanoví potřebnost žadatele. U dříve
podaných žádostí v případě změny stavu u žadatele, musí být žádost bodově přehodnocena.
4

K individuální situaci žadatele:
Přemístění 0 nebo 5 bodů
Stupeň bodového ohodnocení pro tuto kategorii je stanoven 0 bodů pokud žadatel o
pobytovou sociální službu žádá o přemístění ze svého domácího prostředí, popř.
z nemocničního zařízení. Hodnocení 5 bodů lze dosáhnout pokud žadatel žádá o přemístění
z jiného zařízení (sociálního).
Osamělost 0 – 5 bodů
Bodová škála pro hodnocení tohoto kritéria umožňuje posoudit míru osamělosti zájemce (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 body
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 bodů a

Zdravotní stav

0 – 8 bodů

U těchto dvou kategorií je stanoveno širší bodové rozpětí, které poskytuje dostatečný prostor
pro zhodnocení celé škály životních situací, v nichž se senior může ocitnout.
V souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy č. 1/08 je sociální služba určena
především občanům – seniorům s místem trvalého pobytu na území hlavního města
Praha. Z tohoto důvodu budou nejprve vyřizovány žádosti o pobytovou sociální službu
u seniorů s místem trvalého pobytu na území hlavního města Prahy. Žadatelé o službu
s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu budou na tuto skutečnost písemně
upozorněni při podání žádosti o pobytovou sociální službu.

V Pyšelích 11. 10. 2013
vypracovala:
Dana Buková, vedoucí odd. sociálních služeb
kontrolovala:
Mgr. Miluše Houfková, manažer kvality sociálních služeb
schválila:
PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka Domova pro seniory Pyšely
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