Vnitřní pravidla 15/2019(SQ-3)
PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍ VÝBĚRU ZÁJEMCŮ O POBYTOVOU
SOCIÁLNÍ SLUŽBU
a) Místo poskytování pobytové sociální služby a vymezení cílové skupiny:
Domov pro seniory LADA, Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, 700 30
Cílová skupina
osoby:
 se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby a potřebují při péči o svou osobu
pomoc nebo podporu jiné osoby.


které nemohou využít jiný typ sociální služby ve svém přirozeném prostředí



absence rodiny či jiných blízkých osob



snížení schopnosti rodiny zajistit péči v potřebném rozsahu

Věková struktura cílové skupiny:


dospělí od 55 let*)



mladší senioři od 65 do 80 let



starší senioři nad 80 let

Sociální službu neposkytujeme
osobám:


které nedosáhly věku 55 let*)



které jsou schopny za pomocí rodiny nebo jiné sociální služby žít ve svém přirozeném
prostředí



s infekčním onemocněním



jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení nebo nepřetržitou přítomnost
lékaře



jejichž chování by narušilo kolektivní soužití – těžké mentální postižení, závažné
psychiatrické onemocnění, nestabilizované duševní onemocnění, demence, Alzheimerova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ředitelka Domova pro seniory LADA má právo udělit výjimku

choroba
b) Posouzení kritérii cílové skupiny z hlediska aktuálního zdravotního stavu provádí vedoucí
pobytové služby ve spolupráci se zdravotní sestrou. Pokud zájemce nesplňuje kritéria pro danou
cílovou skupinu, nebo jeho dlouhodobě nepříznivý stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální
služby, informuje o této skutečnosti zájemce (ústně, telefonicky nebo písemně) a zájemci
doporučí jiný typ sociální služby.
c) Zájemce je zařazen do seznamu žadatelů, pokud dosáhne v bodovém hodnocení min 40 bodů
Bodová kritéria
1) Trvalý pobyt mimo Moravskoslezský kraj
0bodů
1) Trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje
10bodů
3) Zájemce využívá jinou pobytovou sociální službu na 10bodů
přechodnou dobu,
4) Zájemce využívá terénní sociální službu, která je již pro něj
nedostačující
5) Zájemce využívá ambulantní sociální službu, která je již pro
něj nedostačující
6) Zájemci poskytuje péči rodina, ale již ji nezvládá v plné míře
zajistit
7) Zájemci není schopna péči zajistit rodina
8) Zájemci je schopna zajistit péči rodina
9) Zájemce nezvládá péči o svou osobu a je zcela závislý na
pomoci druhé osoby
10) Zájemce zvládne pouze drobné úkony péče o svou osobu, je
odkázán na pomoc druhé osoby
11) Zájemce zvládá péči o svou osobu s pomocí druhé osoby
12) Zájemce zvládá péči o svou osobu s dopomocí nebo dohledem
13) Zájemce je osamělý
14) Zájemce opakovaně pobývá v nemocnici, LDN
15) Pro zájemce je terénní sociální sužba nedostupná (místně,
finanční)

20bodů

Maximální počet bodů

60bodů

25bodů
20bodů
10bodů
0bodů
20bodů
15bodů
10bodů
5bodů
10bodů
10bodů
5bodů

d) O zařazení do seznamu zájemců o službu rozhoduje vedoucí pobytové služby po konzultaci se
zdravotní sestrou. Zájemce dokládá k posouzení: aktuální vyjádření lékaře, kopii rozhodnutí o
přiznání příspěvku na péči, vyjádření sociální pracovnice obecního úřadu, nebo jiné sociální
služby nebo zdravotní služby.

e) V případě, že zájemce odmítne zahájit pobytovou sociální službu, a byl zařazen do seznamu
zájemců o pobytovou sociální službu, vedoucí pobytové služby zaznamená tuto skutečnost, poté
jeho žádost vyřadí a uloží do archívu.
d) Právo udělit výjimku při zařazení do seznamu zájemců má ředitelka Domova pro seniory
LADA.

Vnitřní pravidla č. 15/2019(SQ-3) – pro stanovení kritérií výběru zájemců o pobytovou
sociální službu nabývají účinnosti od 1.1.2019
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