Dodatek k vnitřnímu předpisu Pravidla pro zařazování
žádostí do seznamu žadatelů
Bodový systém hodnocení žádostí
(od 26. 6. 2018)

Bodové hodnocení žádostí (platné od 26. 6. 2018)

Kritérium

Místo trvalého pobytu

Příspěvek na péči

Schopnost sebeobsluhy

Upřesnění kritéria

Počet bodů

občan Třebíče a okresu Třebíč

5 bodů

občan Kraje Vysočina

3 body

občan jiného kraje

minus 10 bodů

I. stupeň (lehká závislost)

1 bod

II. stupeň (středně těžká závislost)

4 body

III. stupeň (těžká závislost)

9 bodů

IV. stupeň (úplná závislost)

10 bodů

žadatel je zcela nezávislý na péči

0 bodů

žadatel je lehce závislý na péči

1 bod

žadatel je středně závislý na péči

2 body

žadatel je těžce závislý na péči

3 body

žadatel je úplně závislý na péči

4 body

Zásady:


Seznam žadatelů je průběžně doplňován o nově podané žádosti o poskytování sociální
služby. Seznam je rovněž průběžně aktualizován na základě doručených aktuálních
údajů a dokladů k žádostem, které již byly do seznamu zařazeny. Z těchto důvodů se
pořadí žádostí vytvořené bodovým hodnocením může měnit.



Je-li na řadě na umístění více žadatelů se stejným výsledným počtem bodů, rozhodují
o pořadí další faktory jako např. zda má žadatel v Domově již umístěného partnera,
dále materiálně technické podmínky na pokoji, či předpoklad soužití se stávajícím
klientem na 2-lůžkovém pokoji.



V případě, že bude v seznamu na předním místě žadatel, který bude vyžadovat
intenzivnější ošetřovatelkou péči poskytovanou zdravotnickým personálem Domova,
např. žadatel se zavedenou sondou pro aplikaci výživy, vždy je nutné zohledňovat
personální možnosti Domova. Proto je možné, že takový žadatel nebude osloven
k nástupu, i když se v seznamu bude nacházet na předním místě, protože by mu v
Domově nemohla být poskytována adekvátní péče vzhledem k aktuální zátěži
zdravotnického personálu stávajícími klienty.

Důležité informace pro žadatele:


Doba přijetí žádosti do Seznamu žadatelů je přibližně 1 měsíc. V případě, že žádost
nebude dodána kompletní (včetně dodání vyplněných příloh), sociální pracovnice na
tuto skutečnost upozorní žadatele nebo hlavní kontaktní osobu a požádá o doplnění
příloh. Žadatel nebo hlavní kontaktní osoba budou sociální pracovnicí upozorněni, že
do doby, než budou potřebné přílohy doplněny, nebude žádost do Seznamu žádostí
zařazena. Pokud nebudou potřebné doklady doloženy ani po upozornění, žádost
nebude sociálními pracovnicemi do Seznamu žadatelů zařazena.



Nastane-li změna v okolnostech podstatných pro přijetí do Domova pro seniory, je
nutné, aby o této skutečnosti informoval sociální pracovnice Domova žadatel nebo
určená hlavní kontaktní osoba. Sociální pracovnice na základě těchto informací žádost
aktualizují.



Sociální pracovnice aktualizované informace od žadatelů aktivně nepožadují (nebudou
rozesílány žádosti o aktuální informace, žadatelé nebudou ohledně zaslání aktuálních
informací obvoláváni apod.). Za dodání aktuálních informací je zodpovědný sám
žadatel nebo určená hlavní kontaktní osoba.



Odmítne-li žadatel nástup, nebude při dalším uvolněném místě kontaktován sociální
pracovnicí. Zájem o nástup do Domova žadatel musí následně projevit sám, tzn., že
sám bude kontaktovat sociální pracovnice osobně, písemně či telefonicky.

