Kritéria pro posuzování sociální situace žadatele o poskytnutí služby sociální péče chráněné bydlení
Žadatel:……………………………………………………………………………………
EČ:

Kritérium
1.
1.1

1.2

1.3

2.

Bližší upřesnění kritéria

Body

Soběstačnost zájemce (pro volbu typu chráněného bydlení)
zájemce potřebuje mírnou
podporu nebo pomoc jiné osoby

Posouzením soběstačnosti zájemce bylo
zjištěno, že zájemce potřebuje podporu
v některé z oblastí.
zájemce potřebuje rozsáhlejší
Posouzením soběstačnosti zájemce bylo
podporu a pomoc jiné osoby
zjištěno, že zájemce potřebuje podporu
ve více oblastech.
zájemce potřebuje výraznou
Posouzením soběstačnosti zájemce bylo
podporu a pomoc jiné osoby
zjištěno, že zájemce potřebuje podporu
ve většině nebo ve všech oblastech.
Sociální situace – životní podmínky zájemce

+10

+20

+30

3.

Tyto podmínky jsou posuzovány
+5
vzhledem k aktuálním sociálním potřebám
Nevyhovující podmínky bydlení
zájemce (např. byt má technické bariéry,
byt bez výtahu, početná rodina, malý
prostor)
Zájemce je uživatelem jiného
Životní podmínky zájemce jsou ztíženy
+5
zařízení sociálních služeb, ale
tím, že nepatří do okruhu osob, jimž je
nepatří do okruhu osob dané soc.
soc. služba poskytována, popřípadě
služby nebo pobývá dlouhodobě ve
pobývá déle než 6 měsíců ve
zdravotnickém zařízení, PL aj.
zdravotnickém zařízení PL aj.
Sociální situace zájemce – riziko ohrožení z nezajištění potřebné péče a podpory.

3.1

Z důvodu nedostupnosti přirozeného pečovatele (zájemce nikoho nemá, ztráta
pečovatele, pečovatel bydlí daleko, pečovatel již nemůže péči poskytovat /např. ze
zdravotních důvodů/) existuje konkrétní riziko ohrožení zájemce:
je ohroženo zdraví osoby
riziko nastává několikrát denně
+15

3.2

je ohroženo zdraví osoby

např. riziko nastává jednou denně

+10

3.3

je ohroženo zdraví osoby

např. občasné riziko (jednou za více dnů)

+7

2.1

2.2

např. riziková situace dosud nenastala

+5

zájemce je sociálně vyloučený

+2

4.

situaci ohrožení zdraví nelze
vyloučit
ohrožení zdraví nehrozí, hrozí
sociální vyloučení
Absolutní bonus

4.1

mimořádná situace zájemce

Komise udělí mimořádné hodnocení
pouze v případech, které jsou podloženy
mimořádnými a nutnými okolnostmi
(např. ohrožení života zájemce)

+35

5.

Datum podání žádosti

5.1

Datum evidence v databázi
žadatelů

6.

Trvalé bydliště žadatele v MSK

3.4
3.5

Zohledňuje se v případě, že bylo
dosaženo stejného bodového hodnocení
u více žadatelů, tehdy je upřednostněna
dříve podaná žádost.
Zohledňuje se trvalý pobyt žadatele
v MSK, příp. jeho vazby (rodinné,
pracovní aj.) na MSK.

+ 40

Souhrn hodnocení

Zpracovala dne:

Další postup:
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

