
Hlavní m ěsto Praha  
 

RADA HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1066 

ze dne  5.8.2008 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 722 ze dne 22.5.2007 k pravidlům přijímání 
žadatelů do Domovů pro seniory 

 
 

Rada hlavního m ěsta Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení Rady HMP č. 722 ze dne 22.5.2007 tak, že příloha č. 1 se nahrazuje přílohou 
č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - SOC MHMP 

1.  zajistit informování ředitelů domovů pro seniory o kriteriích pro hodnocení 
žadatele o pobyt v domovech pro seniory dle bodu I. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 31.08.2008 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Janeček  
Tisk: 6359  
Provede: MHMP - SOC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  



KRITERIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O POBYT V DOMOVECH 
PRO SENIORY ZŘIZOVANÝMI HMP 

 
 
 

 
Kritéria 

 
Kategorie 

 
Popis 

Bodové 
hodnocení 

(1-10 b.) 
 

Příspěvek 
na péči 

A 

I. stupeň  8 
II. stupeň 12 
III. stupeň 16 
IV. stupeň 20 

 
 
 
 
 
Individuální 

situace 
žadatele 

 
 

B 

Přemístění Přechod ze zařízení sociálních 
služeb nebo  bytů pro seniory 
a bytů zvláštního určení 

0 nebo 5 

Osamělost 
 

Žije sám bez podpory a 
pomoci blízkých lidí 

0-5 

Bytové podmínky Druh bydlení,umístění, 
velikost, bariéry  

0-4 

Krizová situace Akutní zhoršení osobní situace 
(úmrtí partnera, zhoršení 
zdravotního stavu, nucené 
vystěhování),domácí násilí a 
zneužívání  

0-8 

Zdravotní stav Zvýšené nároky na 
ošetřovatelskou péči (ležící 
žadatel, inkontinence), 
opakovaný pobyt ve zdrav. 
zařízeních 

0-8 

 
 
Věk žadatele 
 

C 

do 70 let 

 
 

0 
71 - 75 let 1 
76 – 85 let 2 
86 – 90 let 3 
91 – 95 let 4 
nad 95 let 5 

Celkem    1 – 55 bodů 
 



Hodnocení žádosti o pobyt v domovech pro seniory 
 
Každá žádost o pobyt v domově pro seniory bude zhodnocena dle výše uvedených kritérií, 
která stanoví míru potřebnosti pobytu v domově pro seniory u daného žadatele. Žádosti o pobyt 
jsou koncipovány tak, aby poskytovaly dostatek informací pro zhodnocení potřeby pobytu 
žadatele. 
 
Postup: žadateli se přidělí počet bodů podle kritéria A a C. U kritéria B individuální situaci 
žadatele posoudí a oboduje pracovní skupina, na základě všech dostupných informací 
o žadateli. Součet všech bodů pak stanoví potřebnost žadatele. U dříve podaných žádostí, 
v případě změny stavu žadatele musí být žádost bodově přehodnocena.  
Při přijímání žadatelů je nezbytné respektovat jejich individuální potřeby a současně zohlednit  
technické a provozní podmínky zařízení pobytových sociálních služeb. 
 
K individuální situaci žadatele: 
 
Přemístění  0 nebo 5 b. 
Stupeň bodového ohodnocení pro tuto kategorii je stanoven v pevné výši 5 bodů shodně se 
stupněm úplné osamělosti, kdy odpovědnost za zajištění potřebných sociálních služeb přechází 
na obec s rozšířenou působností a jsou činěna opatření v celospolečenském zájmu. 
 
Osamělost 0-5 b.  
Bodová škála pro hodnocení tohoto kritéria umožňuje posoudit míru osamělosti žadatele (zda 
senior žije sám, bez pomoci blízké osoby – ať již z důvodu, že osobu blízkou nemá nebo o něj 
osoba blízká nejeví zájem). 
 
Bytové podmínky 0-4 b. 
Navrhované bodové rozpětí umožňuje posoudit individuální situaci žadatele z hlediska bytových 
podmínek. V hodnocení tohoto kritéria bude posouzen druh bydlení (podnájem, ubytovna, 
apod.), právní vztah k bydlení (jedná se o byt s majitelem, apod.) a jeho celková kvalita 
(kategorie bytu, možnost soukromí, bezbariérovost, apod.).  
 
Krizová situace 0-8 b.  a  Zdravotní stav 0-8 b. 
U těchto dvou kategorií je stanovena širší bodové rozpětí, které poskytuje dostatečný prostor 
pro zhodnocení celé škály životních situací, v nichž se senior může ocitnout. 


