Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
ul. Sokolovská č. p. 1997, 737 01 Český Těšín

Kritéria přijetí do domova pro seniory
Schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 344/6./RM dne 14. 04. 2015
Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Centrum sociálních služeb Český
Těšín, příspěvková organizace mezi jinými také pobytovou sociální službu domov pro seniory
(dále také „DpS“). Kritéria přijetí do DpS navazují na ustanovení citovaného zákona a vyhlášky.
1. Komu se poskytuje pobytová sociální služba domov pro seniory
Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu seniorům
starším 65 let, kteří v důsledku svého věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují
pravidelnou pomoc druhé osoby při uspokojování svých základních životních potřeb, jenž nelze
již zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých či jiné sociální služby.
Dle rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje v Ostravě o registraci sociální služby ze dne
30. 4. 2012 je věková struktura cílové skupiny stanovena takto:
 mladší senioři
65 - 80 let
 starší senioři
nad 80 let.
Služba je poskytována
 osobám s omezenou schopností zvládat běžné základní potřeby,
 osobám, jejichž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby,
 osobám, u kterých již potřebnou pomoc a podporu nelze zajistit:
 z důvodu chybějících rodinných příslušníků nebo osob blízkých,
 z důvodu omezené schopnosti rodinných příslušníků a osob blízkých zajistit potřebnou
pomoc a podporu,
 jinými místně dostupnými terénními a ambulantními sociálními službami (např.
pečovatelskou službou, osobní asistencí apod.).
2.

Komu se neposkytuje pobytová sociální služba domov pro seniory




osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
osobám, které trpí akutní infekční, parazitární nebo pohlavní nemocí, mimo onemocnění,
které lze doléčit do jednoho měsíce,
osobám s opakujícími se projevy agresivního chování, které mohou ohrozit, případně
ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (dle
lékařského posudku) anebo osobám s absencí sociálních návyků,
osobám, které v důsledku svého zdravotního stavu nebo postižení potřebují pomoc
a podporu v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech
se zvláštním režimem nebo v jiných zařízeních sociálních služeb, např.:
 osobám s prokázaným duševním onemocněním, např. schizofrenie, psychotické
poruchy, paranoidní poruchy osobnosti,








 osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo osobám s diagnostikovaným středně
těžkým až těžkým onemocněním demencí,
 osobám s mentálním postižením,
 osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu,
osobám závislým na speciální dietě (mimo šetřící a diabetické), např. bezlepkové nebo
osobám vyžadujícím vegetariánskou stravu,
osobám, které chtějí přijetím do domova pro seniory řešit pouze bytovou nebo rodinnou
situaci,
osobám požadujícím stálou osobní asistenci (služba se poskytuje nepřetržitě, tzn. že je
na pracovišti zajištěna stálá přítomnost personálu v nepřetržitém pracovním režimu, avšak
nelze po celou tuto dobu zajistit požadavek nepřetržité přítomnosti personálu 24 hod. denně
u každé jednotlivé osoby přímo na pokoji).

3.

Výběr nových uživatelů

a)

Zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu:
 žadatel o pobytovou službu v DpS podává na předepsaném formuláři žádost o přijetí
do DpS,
 na základě podané žádosti provádí sociální pracovník v místě aktuálního pobytu žadatele
sociální šetření,
 splňuje-li žadatel tyto kritéria přijetí do DpS, je zařazen do evidence žadatelů
o přijetí do DpS, v opačném případě není jeho žádost zařazena do evidence,
 o této skutečnosti je žadatel písemně informován.

b)

O přijetí žadatele do pobytové sociální služby DpS rozhoduje pracovní tým
ve složení:
 ředitel organizace,
 vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče,
 vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb,
 sociální pracovník DpS,
 zřizovatelem jmenovaný zástupce,
 případně úseková sestra z ubytovací části, na kterou má být žadatel přijat.

c)

Výběr je prováděn na základě:
 posouzení žádosti podle těchto „Kritérií přijetí do domova pro seniory“, vč. posouzení
aktuálního zdravotního stavu žadatele,
 provedeného sociálního šetření,
 aktuálně volných míst v DpS,
 posouzení budoucího společného soužití osob, a to v případě přijetí
na dvoulůžkový pokoj.

Český Těšín, 14. 04. 2015

Ing. Januš Foltyn
ředitel

