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Popis 

Již při zahájení provozu Domova pro seniory v roce 1997, schválila Rada města pravidla, dle 
kterých mimo žďárští žadatelé platili jednorázový vstupní poplatek 15 tis. Kč. V roce 2008 byla 
pravidla rozšířena o Domov se zvláštním režimem. V případě poskytování služby obyvatelům 
z celého regionu byla radním Kraje Vysočina přislíbena větší podpora Kraje. Sledováním 
dotačních řízení v uplynulých letech se bohužel větší podpora ze strany Kraje neprokázala. 
Z tohoto důvodu je vstupní jednorázový poplatek od žadatelů vyžadován i nadále. 
 
Pravidla byla upravena podle současných požadavků a s přihlédnutím ke zprávě inspekčního 
týmu, který v Domově se zvláštním režimem provedl inspekci kvality poskytování sociálních 
služeb.  
 
 
 
Geneze případu: 

RM č. 49 ze dne 22.10.2012 usn. čj. 692/2012/p.o.SSm schválila Pravidla určení cílové skupiny 
uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, pravidla poskytování služby a 
pravidla pro výběr nového obyvatele z evidence žadatelů. 
 

  Návrh řešení  

 Schválit nová pravidla pro výběr uživatelů. 

  Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje pravidla pro výběr uživatelů dle přílohy. 

 Rada města po projednání neschvaluje pravidla pro výběr uživatelů dle přílohy. 

Doporučení předkladatele 

Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy. 
 

Stanoviska odborů: 

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy.  
Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy. 

 
 



 
 

 

Pravidla pro výběr nového uživatele 

 

Pravidla platí pro pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Do pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby, jsou přijímáni přednostně (+ 3 body) zájemci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Žďár 

nad Sázavou a jeho místních částech, tj. v Radoníně, Veselíčku, Mělkovicích a Stržanově. 

Přijímáni jsou i občané žijící mimo Žďár nad Sázavou, kdekoliv s trvalým pobytem na území 

ČR. Pokud občan v den podání žádosti nebude mít trvalý pobyt ve Žďáře nad Sázavou, uhradí 

on nebo jiná osoba jednorázový příspěvek na pobyt ve výši 15 tis. Kč. Tuto částku uhradí i 

žadatel, který změnil trvalý pobyt během čekací doby. Částka musí být uhrazena nejpozději 

den před nástupem do zařízení. 

O případné výjimce z platby jednorázového poplatku může rozhodnout Rada města Žďáru 

nad Sázavou na základě žádosti podané prostřednictvím p.o. Sociální služby města Žďár 

nad Sázavou. 

V případě nenastoupení do zařízení, bude jednorázový poplatek vrácen v plné výši. V případě 

kratšího pobytu než tři měsíce, bude polovina příspěvku vrácena. 

Při zařazování žádosti do evidence dodržujeme následující bodové hodnocení.  

 

 

BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ 

 

Doba od podání žádosti 

     Do 12 měsíců 1 bod 

     13 až 24 měsíců 2 body 

     25 až 36 měsíců atd. 3 body 

Žadatel má trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou 3 body 

Žadatel žije v DPS ve Žďáře nad Sázavou 2 body 

Žadatel je v přímé příbuzenské linii s osobou, která 

je již uživatelem služby 
1 bod 

Žadatel je zcela osamělý 2 body 

Žadatel potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby (tj. 

zvýhodnění z důvodu zdravotního stavu, žadatel je 

těžce nebo úplně závislý na péči jiné osoby) 

2 body 

Žadatel, jehož rodina žije na vzdáleném místě (mimo 

Kraj Vysočina) 
1 bod 

  

Žadatel (z aktuální evidence žadatelů) odmítl nabízené místo 

-  jednou - 1 bod 

  -  podruhé (je zařazen do neaktuální evidence žadatelů) 
 
O znovuzařazení do aktuální evidence musí osoba požádat a doložit aktuální lékařské vyjádření. 



 

O bodovém ohodnocení kritérií a stanovení pořadí žadatelů je proveden písemný záznam, 

který je uložen ve složce „Výběr nového uživatele“. 

V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. V případě více žádostí v jeden 

den rozhoduje čas doručení. 

 

 

 

Tato pravidla byla schválena RM č. 52 ze dne 31. 10. 2016 usn. čj. 824 /2016 / Ssm a ruší 

pravidla ze dne 22. 10. 2012 (RM č. 49). 

 

 
 
 

                                                                    Mgr. Václav Šerák 

                                                                    ředitel příspěvkové organizace 

                                                                       Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
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               Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
    příspěvková organizace, IČO 43379168 

                  Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                           telefon: 566621533 

                www.socsluzby.sattnet.cz 

 

 

 

služba:   Domov pro seniory  

   Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT 
 

 

Pravidla určení cílové skupiny uživatelů Domova pro seniory a 

Domova se zvláštním režimem, pravidla poskytování služby a 

pravidla pro výběr nového obyvatele z evidence žadatelů o 

poskytnutí služby  
 

PLATNÁ OD  1.11.2012 
 

 

1) Pravidla pro určení cílové skupiny uživatelů: 
 

a) Rozhodné stanovisko, zda  zájemce o službu v Domově pro seniory a v Domově se 
zvláštním režimem patří do cílové skupiny mají sociální pracovnice na základě 
jednání se zájemcem o službu. Pro určení cílové skupiny je provedeno jednání se 
zájemcem oběma sociálními pracovnicemi (sociální pracovnice Domova pro seniory 
a Domova se zvláštním režimem) , případně za účasti zástupce ošetřovatelského 
úseku (vrchní sestra, denní sestra Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním 
režimem) s použitím některých vybraných otázek z MM testu. 

 
b) V případě, že z vyjádření lékaře ani z jednání se zájemcem o službu není možné 

zcela jednoznačně určit cílovou skupinu (zejména potvrdit nebo vyloučit onemocnění 
demencí), bude požadováno vyjádření odborného lékaře. 

 
c) V případě, že na základě provedeného jednání  bude rozhodnuto o přijetí do Domova 

pro seniory a v průběhu poskytování služby se u uživatele začnou  projevovat znaky 
demence a osoba bude narušovat klidný průběh služby, bude s osobou zahájeno 
jednání o přemístění do Domova se zvláštním režimem a to přednostně ihned po 
uvolnění vhodného místa. Tato podmínka je uvedena ve  Smlouvě o poskytování 
služby v Domově pro seniory. 

 
d) V případě, že na Domov se zvláštním režimem jsou umístěni manželé, a ten, který 

splňuje podmínky cílové skupiny zemře, může být druhý z manželů přemístěn do 
Domova  pro seniory. V případě nesouhlasu s přemístěním bude uživatel seznámen 
s možnými riziky, která vyplývají ze soužití s osobou trpící demencí. 

 

 

2) Pravidla pro poskytování služby: 
 

a) V případě, že v průběhu služby pomine potřeba pravidelné péče,  může být  s osobou 
ukončena Smlouva o poskytování  služby.  

 

b) V případě, že dojde k situaci, že v jednom z Domovů bude  volné místo a  v druhém 
Domově budou v evidenci  žádosti o poskytování služby, bude zájemce na 
přechodnou dobu umístěn ve druhém Domově. Po uvolnění místa, zejména 
v případě, že bude narušováno vzájemné soužití,  bude uživatel přemístěn, a to 
přednostně před všemi dalšími zájemci. Toto ustanovení bude uvedeno ve Smlouvě 
o poskytování služby. 
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3) Pravidla pro výběr nového uživatele z evidence žadatelů: 
 
Předvýběr – zda jde o místo pro : 

- muže nebo ženu 
- zájemce o 1 nebo 2 lůžkový pokoj (3lůžkový u FITu) 
- přihlíží se k vhodnosti daného místa k potřebám žadatele i spolubydlícího 

 
 
Pro účely předvýběru žadatelů je stanoven z celkové kapacity lůžek určených 
k dlouhodobému pobytu tento počet uživatelů, kterým je možné poskytnout kvalitní službu: 
 
 
Domov pro seniory celkem 54,  z toho:  mobilní a částečně mobilní (s pomocí)  : 34       
              zcela imobilní (ležící)                             : 20 
 
Domov se zvláštním režimem  40, z toho:   mobilní a částečně mobilní (s pomocí) : 23 
                                        zcela imobilní (ležící)                           : 17 
 

 

 
 

BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ 
 

datum podání žádosti 
 do 12 měsíců              1 bod 

       13 až 24 měsíců         2 body 
       25 až 36 měsíců         3 body atd. 

žadatel má trvalé bydliště ve Žďáře n.S                    3 body 
žadatel má trvalé bydliště 
ve správním území MěÚ ZR (pro FIT)                        1 bod 
 
žadatel žije v DPS ve Žďáře n.S.                 2 body 
žadatel je v přímé příbuzenské linii  

s  osobou  umístěnou v DKS/FIT                      1 bod  
žadatel je zcela osaměný              2 body 
žadatel., jehož rodina žije na vzdáleném místě         1 bod 
žadatel potřebuje pravidelnou péči jiné osoby 
nebo má přiznaný PnP ve III. – IV. stupni                      
(tj. zvýhodnění  z důvodu zdravot. stavu)  2 body 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
žadatel, je již umístěn v jiném zařízení :                        - 2 body 
žadatel je již umístěn v jiném zařízení,  
ale trvalé bydl. v den podání žádosti je ve Žďáře n.S.:   - 1 bod 
žadatel (z aktuální  evidence žadatelů) odmítl nabízené místo  

- jednou:                        - 1 bod 
- podruhé:                je zařazen do neaktuální evidence  

               žadatelů 

         O  znovuzařazení do aktuální evidence musí osoba požádat.  
                                                

 
V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. 
 

 
O bodovém ohodnocení kritérií a stanovení pořadí žadatelů je proveden písemný záznam, 
který je uložen ve zvláštní složce. 
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Do domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem jsou přijímáni přednostně ( + 3 
body)  občané, kteří mají trvalý pobyt ve městě Žďár nad Sázavou a jeho místních částech, 
tj. v Radoníně, Veselíčku, Mělkovicích a Stržanově. Přijímáni jsou i občané žijící mimo Žďár 
n.S., kdekoliv s trvalým pobytem na území ČR. Pokud občan v den podání žádosti nebude 
mít trvalý pobyt ve Žďáře n.S., uhradí on nebo jiná osoba jednorázový příspěvek na pobyt ve 
výši  15 tis. Kč.  Tuto částku uhradí i žadatel, který změnil trvalý pobyt během čekací doby. 
Pro Domov se zvláštním režimem platí toto ustanovení pro žádosti přijaté po 1.11.2012. 
 
O případné výjimce  z platby jednorázového poplatku může rozhodnout  Rada města Žďáru  
nad  Sázavou na základě žádosti podané prostřednictvím p.o. Sociální služby města Žďár 
n.S. 
 
V případě kratšího pobytu než tři měsíce, bude polovina příspěvku vrácena. 
 
Regionální  funkčnost Domova se zvláštním režimem  je dána zvýhodněním (+ 1 bod) pro 
občany, kteří mají trvalý pobyt ve správním území MěÚ  Žďár nad Sázavou.  
 
O případném přednostním umístění a výjimce z pořadníku čekatelů na umístění  může 
rozhodnout  Rada města Žďáru  nad  Sázavou na základě žádosti podané prostřednictvím 
p.o. Sociální služby města Žďár n.S. nebo vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár n .S. 
 
 

 

4) Pravidla pro umístění na lůžku přechodného pobytu: 
Na základě požadavku zřizovatele je pro potřeby obyvatel města 1 lůžko v Domově 
pro seniory a 1 lůžko  v  Domově se zvláštním režimem příležitostně používáno jako 
lůžko přechodného pobytu, ( dále p.p.). 
 
Tato lůžka slouží k poskytnutí služby osobám, o které jinak pečují jejich rodiny, a to  
především z důvodu  odpočinku nebo  pobytu v léčebném zařízení pečujících  osob. 
Jedná se o jednorázové krátkodobé umístění na dobu nejdéle 30 dní.  
 
Pravidla: 

1) o p.p. je nutno požádat písemnou formou 
2) žádosti o p.p. jsou evidovány odděleně 
3) pokud není požadavek na lůžko p.p., je lůžko obsazeno trvalým pobytem 
4) po uvolnění místa v Domově je proveden řádný výběr podle schválených 

pravidel s tím, že  pokud je požadavek na lůžko  p.p. je uvolněné lůžko 
přednostně obsazeno osobou na přechodný pobyt,  nástup k  trvalému pobytu  
je odložen a  následuje ihned po ukončení p.p. 

5) podrobné podmínky nástupu k přechodnému pobytu upravuje vnitřní předpis 
 

 

Tato  pravidla byla schválena  RM č. 49 ze  dne  22.10.2012  Usn. čj. 692/2012/p.o.SSm  a 

ruší pravidla ze dne 24.1.2011  (RM č. 7). 

 

 

 
 

ing. E. Štěpničková, DiS. 

       ředitelka 

       Sociální služby města Žďár n.S., p.o. 


