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1. Místo poskytované služby: Domov Sluníčko, pobytová služba domova se zvláštním
režímem, Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice, kapacita 106 klientů
Popis cílové skupiny seniorů: služba je poskytována seniorům od 65-ti let věku, kteří
z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí,
Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné
míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba
domova pro seniory a jiné).
2. V pobytové službě domova se zvláštním režimem neposkytujeme službu:
 seniorům, kteří nedosáhli věku 65-ti let *)
 seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení
 seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu
 seniorům s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy,
paranoidní poruchy osobnosti)
 seniorům s vrozeným mentálním onemocněním mentální retardace, Downův
syndrom, …)
3. Žádosti jsou rozděleny do skupin takto:
 muži
 ženy
 manželské dvojice
 další partnerské páry
4. Podmínkou pro zařazení žadatele do aktuálního „Seznamu budoucích
požadováno dosažení minimálně 65 bodů.

klientů“ je

5. Bodované skutečnosti:
5.1.Trvalý pobyt žadatele:
žadatel má trvalý pobyt v městě Ostrava
žadatel nemá trvalý pobyt v městě Ostrava,
ale žijí zde členové primární rodiny
žadatel nemá trvalý pobyt v městě Ostrava
maximální počet dosažených bodů:

15 bodů
5 bodů
0 bodů

15 bodů

5.2. Sociální situace žadatele, způsoby zajištění péče v potřebné míře v domácím
prostředí:
rodina žadatele není schopna poskytovat péči v potřebné míře
10 bodů
z důvodu trvalého pobytu mimo Ostravu
rodina žadatele, která dosud poskytovala péči ji není schopna z
30 bodů
důvodu psychického či fyzického vyčerpání v potřebné míře zajistit
žadatel využívá terénní, ambulantní sociální službu (dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách), ale ta již není schopna
poskytnout péči v takovém rozsahu, kterou žadatel potřebuje
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu
žadatel využívá časově omezenou pobytovou službu (dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách) jelikož terénní, ambulantní
sociální služba již není dostačující
maximální počet dosažených bodů:

25 bodů

30 bodů

60 bodů
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5.3. Potřebnost pobytové sociální služby z hlediska sebeobsluhy a soběstačnosti
žadatel zvládá péči o svou osobu s dopomocí

5 bodů

žadatel zvládá péči o svou osobu s nutností pomoci druhé osoby

10 bodů

žadatel je odkázán na péči druhé osoby

15 bodů

žadatel je odkázán na celodenní péči ve všech oblastech života

20 bodů

maximální počet dosažených bodů:

20 bodů

5.4. Jiné zohledněné skutečnosti
žadatel je osamělý

15 bodů

nedostupnost terénní sociální služby - místní

10 bodů

žadatel nevyužívá dostupnou terénní sociální službu z důvodu:
- obava o vlastní osobu
- nedůvěru vůči cizím lidem
opakované pobyty ve zdravotnických zařízeních – PN, nemocnice

10 bodů

maximální počet dosažených bodů:

10 bodů

35 bodů

6. O zařazení do aktuálního „Seznamu budoucích klientů“ rozhoduje Výběrová komise, která
je složená z odborných pracovníků Domova Sluníčko. Jejími členy jsou:
 sociální pracovník
 vedoucí sestra
 praktický lékař pro dospělé
Výběrová komise se schází dle potřeby, minimálně 1x za půl roku.
7. K jednání Výběrové komise jsou předkládány následující materiály o žadatelích sociální
služby:
 aktuální vyjádření lékaře
 kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo Usnesení ve věci řízení
příspěvku na péči - § 25 zákona 108/2006 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších
předpisů
 výstup ze sociálního šetření provedeného sociální pracovnicí Domova Sluníčko
8. Pro zamezení rizika možného střetu zájmů nejsou členy „Výběrové komise“ a jejího
jednání se nezúčastňují:
 ředitel Domova Sluníčko
 vedoucí útvaru sociální a přímé péče, vedoucí pobytové služby DS
 vedoucí přímé péče, vedoucí pobytové služby DZR
9. Žadatelům o pobytovou sociální službu, jejichž žádost byla projednána Výběrovou komisí
a bylo shledáno, že jejich aktuální nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (viz.bod 2.)
vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, bude tato skutečnost písemně oznámena do
10 dnů od jednání Výběrové komise s možností odvolání.
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10. Odvolání proti rozhodnutí Výběrové komise lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
oznámení s vyjádřením k žádosti žadateli, a to řediteli Domova Sluníčko.
Ředitel Domova Sluníčko předá odvolání kompetentní sociální pracovnici, která:
 písemně oznámí žadateli, že jeho životní situace bude prověřena do 90 dnů
 opakovaně provede sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele
 vyžádá od žadatele aktualizované materiály o jeho životní situaci (vyjádření lékaře, kopii
Rozhodnutí o přiznání / navýšení příspěvku na péči)
 projedná aktualizované zjištěné skutečnosti na jednání Výběrové komise
 výsledek jednání Výběrové komise bezodkladně sdělí řediteli Domova Sluníčko, která
písemně vyrozumí žadatele o svém rozhodnutí
11. V případě, že žadatel o pobytovou sociální službu, který byl zařazen do „Seznamu
budoucích klientů“ po vyzvání odmítne zahájit pobytovou sociální službu, postupuje se takto:
 žadatel obdrží písemný záznam o převedení žádosti ze „Seznamu budoucích klientů“
do evidence ve dvou vyhotoveních, které podepíše a jedno vyhotovení vrátí zpět na
adresu Domova Sluníčko
 žádost je převedena do evidence Domova Sluníčko na dobu šesti měsíců, poté má
žadatel možnost požádat o aktualizaci zasláním aktuální lékařské zprávy a o převod
do aktuálního „Seznamu budoucích klientů“.
12. Pokud bodové hodnocení žadatele o službu nedosáhne 65 bodů nebo nesplňuje-li
žadatel o službu věkovou hranici, ale jeho aktuální stav vyžaduje včasné řešení životní
situace, pak členové výběrové komise mohou požádat ředitele Domova Sluníčko o udělení
výjimky, a následné zařazení žádosti do „Seznamu budoucích klientů “.
13. Vnitřní pravidla č. 3/2012/VP v aktualizovaném znění nabývají účinnosti dnem 1.3.2019.
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