Pravidla pro výběr nového uživatele
Pravidla platí pro pobytové služby a osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Do pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou
přijímáni přednostně (+ 3 body) zájemci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Žďár nad Sázavou a jeho
místních částech, tj. v Radoníně, Veselíčku, Mělkovicích a Stržanově. Přijímáni jsou i občané žijící
mimo Žďár nad Sázavou, kdekoliv s trvalým pobytem na území Kraje Vysočina.
Při zařazování žádosti do evidence dodržujeme následující bodové hodnocení.
BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ
Žadatel má trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou
Žadatel žije v DPS ve Žďáře nad Sázavou
Žadatel je příbuzný osoby, která je již uživatelem služby (manželé a
sourozenci)
Žadatel nemá děti nebo partnera
Žadatel je úplně závislý na péči (odpovídá cca IV. st. příspěvku na péči,
dále jen PnP)
Žadatel je těžce závislý na péči (odpovídá cca III. st. PnP)
Žadatel je středně těžce závislý na péči (odpovídá cca II. st. PnP)
Žadatel je lehce závislý na péči (odpovídá cca I. st. PnP)
Žadatel, jehož rodina žije na vzdáleném místě (mimo Kraj Vysočina)
Žadatel je příbuzný s osobou, která je zaměstnancem organizace (rodiče,
prarodiče, sourozenci)
Žadatel odmítl nabízené místo (mínusové body budou zrušeny, až žadatel
projeví opětovně zájem o umístění)
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2 body
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Evidence přijatých žádostí je vedena v PC programu PowerCare, kde je automaticky proveden
výpočet bodového ohodnocení přijaté žádosti. O výběru nového uživatele je proveden písemný
záznam, který je uložen ve složce „Výběr nového uživatele“.
Při výběru nového uživatele se přihlíží k vhodnosti daného místa k potřebám žadatele i
spolubydlícího. Dále se přihlíží k zachování poměru uživatelů v Domovech:
Seniorpenzion – 1/4 uživatelů je lehce a středně těžce závislých
Dům klidného stáří – 1/3 uživatelů je lehce a středně těžce závislých
V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. V případě více žádostí v jeden den
rozhoduje čas doručení.
Evidence žadatelů je pohyblivá, neboť je možné dokládat změny či nové skutečnosti vztahující se k
podané žádosti o poskytování sociální služby a to kdykoliv v průběhu evidování žádosti. Skutečnosti
či změny je třeba doložit vždy v písemné podobě.
Tato pravidla byla schválena RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usn. čj. 223/2019/POSSM a ruší pravidla ze
dne 31. 10. 2016 (RM č. 52).
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