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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec -Dolní Líštná
Systém bodového hodnocení žádostí o poskytnutí sociální služby
Pro hodnocení žádostí o poskytnutí sociální služby se využívá bodový systém,
prostřednictvím kterého jsou vyhodnoceny rozhodující kritéria pro přijetí. Každému kritériu
je přidělen určitý počet bodů. Body všech kritérií se sčítají.
Kritéria:
Sociální a bytové podmínky žadatele


Žadatel, který je osamělý (vdovec, vdova, bezdětný, bez blízkých rodinných vazeb, či
narušených rodinných vazeb, rodina žije v jiném okrese) nebo žadatel, jehož rodina není
schopna péči poskytnout (pro rodinu je péče v domácnosti psychicky náročná, rodina je
zaměstnána, rodinní příslušníci mají zdravotní problémy, pečují o jiného člena rodiny)
získává 5 bodů.



Terénní služby jsou pro žadatele nedostatečné nebo neexistují (pečovatelská, či jiná
terénní služba, již nedokáže poskytnout žadateli dostatečnou péči, případně terénní
služby nejsou v místě bydliště poskytovány. Tento žadatel obdrží 5 bodů.



Za nevhodné bytové podmínky se považují takové, kdy žadatel bydlí v bytě, či rodinném
domě, který není bezbariérový. V panelovém domě chybí výtah nebo výtah je, avšak
k výtahu vedou schody, v rodinném domě si musí sám topit a jeho zdravotní stav mu to
nedovoluje. Tento žadatel získává 5 bodů.

Trvalé bydliště
Služba je určena osobám z Třince a jeho okolí, v případě volné kapacity může být služba
poskytnuta žadatelům z celé ČR. Žadatel s trvalým bydlištěm v Třinci získává 15 bodů. Stejný
počet bodůzískává rovněž i žadatel, kterýměl trvalé bydliště v Třinci, ale bydliště bylo
změněno z důvodu péče o jeho osobu.Žadatel s trvalým bydlištěm ze spádové oblasti Třince
získává 10 bodů.Žadatel s trvalým bydlištěm v Jablunkově a jeho spádových oblastech,
získává 5 bodů.
Schopnost zvládat základní životní potřeby


Za imobilního považujeme žadatele, který je upoután na lůžko, není schopen chůze,
stoje, sedu, změny poloh na lůžku. Tento žadatel získává 3 body.



Žadatel, který je mobilní (schopen chůze, stoje, sedu, změny poloh na lůžku) za pomoci
2. osoby nebo kompenzačních pomůcek, získává 1 bod.



Za žadatele, který není orientován, považujeme osobu neschopnou orientovat se
místem v obvyklém prostředí, časem ani osobou. Tato osoba získává 3 body.



Je-li žadatel orientován pouze jedním z výše uvedeného (místem, časem, osobou),
získává 1 bod.



Za omezenou považujeme komunikaci, kdy žadatel není schopen porozumět mluvenému
slovu ani pomocí obrazových symbolů, nezvládne písemný projev. Tato osoba získává
3 body.



Žadatel, který není schopen porozumět mluvenému slovu, ale je s ním možný kontakt
prostřednictvím neverbální komunikace(gesta, mimika, oční kontakt) nebo
jednoduchých slovních výrazů získává 1 bod.
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Za žadatele, který nezvládá stravování, považujeme osobu, která není schopna se sama
najíst, napít, nedokáže si jídlo připravit (nalít tekutinu do hrnku, láhve, neumí si namazat
chleba, rozkrájet maso, oloupat ovoce, apod.). Tato osoba získává 3 body.



Žadatel je schopen se sám najíst a napít za předpokladu, že je mu strava připravena
(přinesena, naporcována). Tato osoba získává 1 bod.



Za žadatele, který nezvládá oblékání, považujeme osobu, která není schopna si oblečení
a obutí vybrat, obléct, obout, svléknout. Tato osoba získává 3 body.



Žadatel je schopen za pomoci druhé osoby výše uvedené činnosti zvládnout, získává
1 bod.



Za žadatele, který nezvládá hygienu, považujeme osobu, která není schopna se sama
umýt, učesat, oholit, nezvládá základní hygienické návyky. Tato osoba získává 3 body.



Žadatel, který zvládá za pomoci druhé osoby a připravených hygienických potřeb provést
hygienu (omýt si obličej, ruce, učesat se, vyčistit si zuby apod.), získává 1 bod.



Za inkontinentního považujeme žadatele, který nezvládá svoji fyziologickou potřebu
a z toho důvodu musí po celý den používat inkontinentní pomůcky.Tato osoba získává
3 body.



Za částečně inkontinentního považujeme žadatele, který je schopen si říct, že chce
vykonat svoji fyziologickou potřebu, je schopen si občas dojít na WC nebo použít
přenosné WC. Tato osoba získává 1 bod.



Za žadatele, který nezvládá zdravotní ošetřovatelskou péči, považujeme osobu, která
není schopna dodržovat léčebný režim (podávání léků, dodržování diety, provedení
drobných ošetření apod.). Tato osoba získává 3 body.



1 bod získává žadatel, který je schopen výše uvedené úkony činit za pomoci druhé
osoby.



Za žadatele, který nezvládá údržbu pokoje, považujeme osobu, která neovládá domácí
spotřebiče, nedokáže vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat
pořádek. Tato osoba získává 3 body.



Žadatel je schopen provádět údržbu pokoje za pomoci druhé osoby. Získává 1 bod.



Za žadatele, který nezvládá sociální aktivity, považujeme osobu, která není schopna si
vyřídit své záležitosti (pošta, lékař, služby, nákupy) a zájmy. Tato osoba získává 3 body.



Žadatel, který je schopen zvládat sociální aktivity za pomoci druhé osoby, získává 1 bod.
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