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Julia Fučíka 1605
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kritéria hodnocení výstupu jednání se žadatelem
(1) Kritérii pro hodnocení výstupu z jednání se žadatelem jsou:
− potřebnost péče (potřebná míra podpory),
− sociální situace,
− situace zvláštního zřetele,
− doba vedení žádosti v evidenci
1. Potřebnost péče (potřebná míra podpory)
(1) Potřebnost péče u žadatele se posuzuje a bodově hodnotí podle toho, jakou
míru podpory jiné fyzické osoby žadatel potřebuje při zvládání základních
životních potřeb a zda se jedná o pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Při posuzování potřebnosti péče se hodnotí potřebná míra podpory jiné
fyzické osoby při zvládání těchto základních životních potřeb:
− mobilita,
− orientace,
− komunikace,
− stravování,
− oblékání a obouvání,
− tělesná hygiena,
− výkon fyziologické potřeby,
− péče o zdraví,
− osobní aktivity,
− péče o domácnost.
(3) Míra podpory jiné fyzické osoby při zvládání základní životní potřeby a bodové
ohodnocení:
a) Žádná, nízká – 0 bodů (žadatel základní životní potřebu zvládá samostatně,
nepotřebuje pomoc jiné osoby v této oblasti nebo jen občas, nejedná se
o pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby),
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b) střední – 1 bod (žadatel zvládá základní životní potřebu s pomocí,
potřebuje pravidelně, myšleno je 2 x a více v jednom měsíci, radu, dohled,
fyzickou podporu, částečnou pomoc jiné fyzické osoby v této oblasti),
c) vysoká – 2 body (žadatel nezvládá základní životní potřebu bez pomoci jiné
osoby).
(4) Maximální počet bodů, které může žadatel získat při hodnocení tohoto kritéria
je 20 bodů.
(5) Žádost žadatele, který nezíská žádný bod při hodnocení tohoto kritéria,
nebude zařazena do evidence žadatelů, neboť se nejedná o osobu se sníženou
soběstačností, jejíž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V tomto případě se další kritéria již neposuzují.
2. Sociální situace
(1) Sociální situace žadatele se posuzuje a bodově hodnotí podle tíže sociální
situace. Body jsou přidělovány podle kritérií naléhavosti sociální situace.
(2) Kritéria naléhavosti sociální situace a bodové ohodnocení:
− nedostupnost služeb (např. terénních, ambulantních, z důvodu
nedostatečné kapacity těchto služeb nebo z důvodu bydlení v nesnadno
dostupné oblasti apod.) – 3 body,
− nepřítomnost pečujících osob (v případě, že žadatel má rodinné
příslušníky, nemožnost péči zajistit) – 3 body,
− nevyhovující bytové podmínky žadatele (bariérové bydlení, havarijní stav
bydlení, ztráta bydlení apod.) – 2 body.
(3) Maximální počet bodů, které může žadatel získat při hodnocení tohoto kritéria
je 8 bodů.
3. Situace zvláštního zřetele
(1) V případě, že sociální situace žadatele je závažná a vyžaduje rychlé řešení,
může být tato situace posouzena jako situace zvláštního zřetele. V případě
přítomnosti situace zvláštního zřetele je žadateli jednorázově přiděleno 8
bodů.
(2) Za situaci zvláštního zřetele lze považovat týrání (fyzické, psychické, sociální,
ekonomické, sexuální násilí), živelnou pohromu (např. požár, povodeň, zřícení
domu), případně jiné.
(3) Za situaci zvláštního zřetele je také, v určitém případě, možné považovat
manželský pár. V tomto případě postupujeme individuálně.
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4. Doba vedení žádosti v evidenci
(1) U žádostí již vedených v evidenci žadatelů jsou přidělovány body podle doby,
po kterou je žádost vedena v evidenci žadatelů. Za každý rok vedení žádosti
v evidenci žadatelů bude přidělen 1 bod. V rámci tohoto kritéria je možné
přidělit maximálně 4 body.

Účinnost pravidel od 16. 3. 2021
Zpracovala: Bc. Pavlína Ryšicová, sociální pracovnice
Schválila: Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí domova
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