
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 3. 2014 

Pravidla přijímání klient ů do domova pro seniory Kopretina, 
provozovaného příspěvkovou organizací Centrum zdravotní a 

sociální péče Liberec. 

 
   Předkládá:  Mgr. Roman Král, vedoucí odboru péče o občany 

  

Zpracovala:  Pavlína Háková, referent sociálních služeb 
  

    Telefon: 485 244 982  

 



 
 

 
 

Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 246/2013 28. listopadu 2013 dodatek č. 4 
ke zřizovací listině p. o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, kterým byl rozšířen 
předmět hlavní činnosti o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb., v rozsahu uvedeném v § 49 – domovy pro seniory.  
Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Škodová vypracovala Pravidla přijímání 
klientů do domova pro seniory Kopretina provozovaného p. o. Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec, která po projednání s náměstkem primátorky Kamilem Janem 
Svobodou předkládáme zastupitelstvu města formou informace na vědomí. 
 
 
 
Příloha: Pravidla přijímání klientů do Domova pro seniory Kopretina CZ a SP Liberec 
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Pravidla přijímání klient ů do Domova pro seniory Kopretina CZaSP Liberec 

Kritéria přijetí žadatele do domova pro seniory CZaSP Liberec navazují na ustanovení zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 391/2011 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Přijetí do zařízení je vždy výsledkem posouzení všech níže uvedených kritérií a musí být 
v souladu s posláním domova. 

Po zařazení žádosti do evidence žadatelů následuje sociální šetření, které provádí sociální 
pracovnice domova a zdravotní sestra. 

Evidenci žadatelů o přijetí do domova vede vedoucí domova (sociální pracovnice), na kterou 
se může žadatel po celou dobu vedení žádosti obracet. 

Kritéria 

• žadatel patří do cílové skupiny  
• nepříznivý zdravotní stav a míra soběstačnosti žadatele a jeho závislost na péči druhé 

osoby 
• sociální situace žadatele 
• nevyhovující bytové a sociální podmínky 
• volná kapacita k umístění 
• možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele  

Při bodování posuzujeme následující oblasti: 

• žadatel je klientem pobytových odlehčovacích služeb či pečovatelské služby CZaSP 
Liberec 

• věk žadatele  
• možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna 

(zohledňujeme rodinnou situaci - rodina již není schopná se o klienta sama postarat, 
jedná se o osamělého žadatele, zajištění formou terénní péče je pro žadatele již 
nedostačující apod.) 

• bytové podmínky žadatele (posuzujeme vhodnost současného bydlení pro běžný život 
seniora, např. míru bezbariérovosti, apod.)  

• zdravotní stav a soběstačnost žadatele (posuzujeme míru potřebnosti péče, která se 
odvíjí od zdravotního stavu, zdravotní i psychický stav již neumožňuje vést 
samostatný život) 

• sociální situace žadatele (přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, 
možnosti využití terénních sociálních služeb, apod.) 
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Cílová skupina  

• klienti pobytových odlehčovacích služeb CZaSP Liberec, kteří se nemohou vrátit do 
svého přirozeného prostředí a kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou 
podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§49), přednostně klienti pečovatelské 
služby CZaSP Liberec 

• osoby, jejichž chování nenarušuje práva ostatních uživatelů a v důsledku svého 
zdravotního stavu nevyžadují péči poskytovanou v domovech se zvláštním režimem  

Věková struktura 

• senioři nad 65 let 
• ve výjimečných případech může být přijata osoba mladší např. dospělí, kteří splňují 

podmínky pro přiznání invalidního důchodu 

 

Podmínky odmítnutí poskytnutí sociální služby 

Zařízení může odmítnout poskytnutí sociální služby, pokud: 

• neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho 
požadavky a osobní cíle (§91 odst. 3 písm. a) zákona) 

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (§91 odst. 3, písm. b) zákona) 
• zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních 

služeb (§91 odst.3, písm. c) zákona a §36 vyhlášky), a to:  
o zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení 
o zájemce o sociální službu není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní 

infekční nemoci 
o chování zájemce o službu by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití v zařízení, např.:  
� osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, v důsledku 
čehož ohrožují sebe sama, okolí i majetek 

� osoby s duševním onemocněním, např. schizofrenie, psychózy a 
poruchy osobnosti 

� osoby s mentálním postižením všeho druhu 
• o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže 

sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

• zájemce o umístění v zařízení nesplňuje podmínky cílové skupiny 
• zájemce o umístění v zařízení je soběstačný a není závislý na pravidelné pomoci druhé 

osoby 
• zájemce o službu je závislý na alkoholu a jiných návykových látkách 
• zájemce o službu je osobou nepřizpůsobivou, která je agresivní a narušovala by klidný 

způsob života ostatních uživatelů služby 
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Výběr nových uživatelů 

O umístění žadatele o sociální službu v zařízení rozhoduje na základě podané žádosti komise 
domova ve složení: 

• ředitelka nebo zástupce ředitelky 
• vedoucí zdravotního úseku  
• vedoucí domova 

Komise se schází dle potřeby.  

 

Výběr je prováděn na základě: 

• Evidence žádostí žadatelů o sociální službu. 
• Posouzení kritérií přijetí.  
• Posouzení zdravotního stavu dle vyjádření lékaře. 
• Uvolněných míst v domově. 
• Přihlédnutí k chování a charakteru možných spolubydlících. 

Pravidla přijímání klientů do Domova pro seniory Kopretina byla předložena formou 
informace na zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 27. 3. 2014. 

 

 

Mgr. Lenka Škodová 
ředitelka organizace 

 

 

V Liberci dne 27. března 2014 


