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Obecná ustanovení 

1. Postup popisuje způsob, jakým jsou výběrovou komisí vybírání zájemci o umístění do 

Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, reg. soc. služby domov pro 

seniory, domov se zvláštním režimem (dále jen Domov) a stanovování jejich pořadí 

v souladu s okruhem osob, kterým je tato služba poskytována. 

2. Tento postup tvoří přílohu Jednacího řádu výběrové komise Domova. 

3. Postup je v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Postup výběrové komise 

Výběrová komise se schází v případě uvolnění kapacity Domova, kdy je nutno vybrat vhodné 

zájemce, při zachování registračních podmínek střediska a dodržení cílové skupiny osob, 

kterým je služba poskytována. Při jednání komise musí být přítomni minimálně 3 její členové. 

Z evidence žádostí odmítnutých z důvodu kapacity je sociální pracovnicí vybráno max. 10 

zájemců, o kterých pak sdělí ostatním členům komise informace, které zjistila při místním 

šetření, tel. hovorech, od samotného zájemce, jeho rodinných příslušníků či jiných organizací. 

Na základě těchto informací členové výběrové komise jednotlivé žádosti bodově ohodnotí dle 

bodového systému Domova a stanoví pořadí podle počtu dosažených bodů.   

 

Kritéria výběru vhodných zájemců z evidence odmítnutých žádostí: 

 

Oddělení I. úseku  

- jsou zde přijímány převážně ženy   

- na pokojích umístěných v zadní části chodby oddělení jsou ubytovány ženy s největší mírou 

soběstačnosti (samy si dojdou tam, kde potřebují, péči o svou osobu ve velké míře zvládají 

samy) 

- na pokojích, které se nacházejí v blízkosti ošetřovny, jsou ubytovávány ženy, které jsou 

nesoběstačné a vyžadují převážnou nebo úplnou péči  

- při výběru je brána v úvahu i osoba uživatelky, která je již na pokoji ubytována 

 

Oddělení V. úseku  

- jsou zde přijímáni převážně muži  

- na pokojích umístěných v zadní části chodby oddělení jsou ubytováni muži s největší mírou 

soběstačnosti (sami si dojdou tam, kde potřebují, péči o svou osobu ve velké míře zvládají 

sami) 

- na pokojích, které se nacházejí v blízkosti ošetřovny, jsou ubytováváni muži, kteří jsou 

nesoběstační a vyžadují převážnou nebo úplnou péči  

 

Oddělení III. úseku 

- jsou zde přijímáni muži i ženy 

- na pokojích umístěných v zadní části chodby (severní křídlo budovy) oddělení jsou 

ubytováni muži a ženy s největší mírou soběstačnosti (sami si dojdou tam, kde potřebují, 

péči o svou osobu ve velké míře zvládají sami a potřebují pouze dohled k některým 

činnostem …..) 

- na pokojích, které se nacházejí v blízkosti ošetřovny, jsou ubytováváni muži a ženy, kteří 

jsou nesoběstační a vyžadují převážnou nebo úplnou péči  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bodový systém 

 

Datum podání - za každý kalendářní rok podání žádosti (včetně roku podání)* 

* (počítá se od roku, kdy se stane žádost aktuální)      1 

 

Vztah k Frýdlantu nad Ostravicí** 

obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí        20 

obyvatel spádové obce          10 

má ve městě příbuzné, soc. vazby        6 

okres Frýdek-Místek          4 

Moravskoslezský kraj          2 

Ostatní  zájemci splňující kritéria pro přijetí       1 

 

**Pří bodování se vychází z místa pobytu. Obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí, spádové obce, 

s rodinnými příslušníky či jinými soc. vazbami má předpoklady k zachování sociálních a 

rodinných vazeb a umístěním ve svém regionu má možnost předcházet vyloučení ze 

stávajících vazeb.  

 

Příspěvek na péči*** 

Příspěvek na péči IV. stupeň         10 

Příspěvek na péči III. stupeň         8 

Příspěvek na péči II. stupeň         5 

Příspěvek na péči I. stupeň         2 

Není příspěvek na péči         0 

 

*** Příspěvek se nezkoumá z důvodu jeho finanční výše, ale z důvodu zjištění míry soběstačnosti 

zájemce, pokud nemá zájemce příspěvek na péči je důležité posouzení odpovědných pracovníků, kteří 

provádí sociální šetření. 

 

Individuální situace žadatele 

Osamělost - žije sám, bez podpory a pomoci blízkých lidí     1-10 

Aktivita (zájem) obce (občana), kde má zájemce trvalý pobyt    1-10 

Bytové podmínky - druh bydlení, umístění, velikost, bariérovou dostupnost  1-10 

Krizová situace - akutní zhoršení osobní situace (úmrtní partnera,  

zhoršení zdravotního stavu, nucené vystěhování, vyhoření, vytopení ….)   1-10 

        

 

 

Při přijímání bude bráno v úvahu zejména bodové hodnocení, ve kterém jsou zohledněny 

veškeré aspekty nepříznivé sociální situace zájemce. Dále aktuální situace zájemce, jeho 

potřebnost a bude přihlíženo k jeho individuálním potřebám a také k možnostem zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento postup je platný a účinný dnem následujícím po dni jeho aktualizace. 

2. Dnem aktualizace končí platnost postupu předcházejícího. 

3. Za aktualizaci postupu odpovídá sociální úsek. 

4. Postup bude aktualizován nejpozději k 1. 10. 2011. 

5. S tímto postupem musí být prokazatelně seznámeni: ředitel domova, všichni členové 

výběrové komise. 

 

 

Zpracovala: Lenka Šimíková 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 20. 9. 2009 

 

Aktualizace 30. 9. 2011, zpracovala: Lenka Šimíková, termín příští aktualizace k 31. 12. 2013 

Aktualizace 10. 12. 2013, zpracovala: Lenka Šimíková, termín příští aktualizace k 31. 12. 

2014 

Aktualizace 5. 12. 2014, zpracoval/a Bc. Lenka Šimíková, termín příští aktualizace k 31. 12. 

2015 

Aktualizace 16. 4. 2015, zpracoval/a Bc. Lenka Šimíková, termín příští aktualizace k 31. 12. 

2016 

Aktualizace 28. 12. 2016, zpracoval/a Bc. Lenka Šimíková, termín příští aktualizace k 31. 12. 

2018 

 

 

 


