Kritéria přijímání žadatelů o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby
domov pro seniory
platné s účinností od 1. 4. 2014

Každá nově přijatá žádost se posuzuje komisí ve složení: vedoucí sociálního úseku, vrchní
sestra a sociální pracovnice.
a) Komise ověřuje, zda zájemce splňuje podmínky pro uzavření smlouvy.
Domov pro seniory CSS může odmítnout uzavřít smlouvu pouze na základě následujících
důvodů:
1) Pokud zájemce žádá sociální službu, kterou CSS neposkytuje, a to i s ohledem na
vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
2) Pokud zájemce žádá o poskytnutí služby a CSS nemá dostatečnou kapacitu.
3) Pokud zdravotní stav žadatele neumožňuje poskytnout službu v domově pro seniory.
Zdravotní stavy upravuje vyhláška 505/2006 Sb., a podle této vyhlášky se poskytnutí
pobytové služby v domově pro seniory vylučuje jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
choroby,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.
4) Pokud CSS vypovědělo osobě smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dále komise ověřuje, zda je zařízení schopno naplnit potřeby zájemce.

V případě, že žadatel splňuje cílovou skupinu a v CSS není momentálně volné místo,
žádost je komisí zařazena do evidence. V případě, že nesouhlasí se zařazením do evidence
žádostí, (tzn., že zájemce žádá o službu a v CSS není volná kapacita), je to důvod k odmítnutí
uzavření smlouvy a žádost je vyřazena.

b) Komise rozděluje dle stupně naléhavosti
Přijaté žádosti jsou komisí na základě údajů ze žádosti a informací vyplývajících a
zaznamenaných z jednání se zájemcem rozděleny dle stupně naléhavosti na urgentní žádosti a

žádosti. Důvodem posuzování žádosti jako urgentní je zejména potřeba celodenní péče
žadatele, její náročnost, osamělost zájemce, nemožnost zajištění péče rodinou, nedostupnost
terénních služeb, současné bydlení – kvalita, dostupnost, zhoršování zdravotního stavu a
ztráta schopnosti péče o svou osobu nebo změna sociální situace.

Při uvolnění lůžka se schází příjímací komise
Výběr vhodných zájemců probíhá dle: pohlaví zájemce, jeho zdravotního stavu, druhu obytné
místnosti (jednolůžková, dvoulůžková, společné sociální zařízení, vybavení místnosti,
prostorové rozložení) a ev. i zdravotní a sociální situace spolubydlících.

Následuje jednání se zájemcem - sociální šetření
Sociální pracovnice zjišťuje další osobní údaje, soběstačnost žadatele (jeho mobilitu, hygienu,
pomoc se stravou, s oblékáním), aktuální potřeby, osobní cíl, požadavky, sociální a bytovou
situaci, psychický stav, zájmy a záliby, rodinnou situaci. Zájemce předává posudek
registrujícího praktického lékaře.

Kompletní žádost schvaluje vrchní sestra, vedoucí sociálního úseku a ředitel zařízení.
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