
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O POBYT        

V CHARITNÍM DOMOVĚ MORAVEC 
 

 

Každá žádost o pobyt v Charitním domově Moravec bude zhodnocena dle výše uvedených 

kritérií, která stanoví míru potřebnosti pobytu v charitním domově u daného žadatele.    

Žádosti o pobyt jsou koncipovány tak, aby poskytovaly dostatek informací pro zhodnocení 

potřeby pobytu žadatele.  

Žadateli se přidělí počet bodů podle kritérií A – C. Součet všech bodů pak stanoví pořadí 

žadatele. Čím více žadatel získá bodů, tím se zvyšuje šance na přijetí do charitního domova. 

 

K individuální sociální situaci žadatele: 

 

Osamělost 0 nebo 5 bodů 

Stupeň bodového hodnocení je stanovena v pevné výši 5 bodů shodně s bytovými 

podmínkami. Toto kritérium umožňuje posoudit míru osamělosti žadatele (zda senior žije 

sám, bez pomoci blízké osoby z různých důvodů) 

Bytové podmínky 0 nebo 5 bodů 

Toto kritérium posuzuje situaci žadatele z hlediska bytových podmínek. V rámci hodnocení 

tohoto kritéria se posuzuje jeho celková kvalita (možnost soukromí, bezbariérovost, aj.).  

Zajištění péče 0 – 8 bodů 

Bodová škála pro hodnocení tohoto kritéria umožňuje posoudit míru zajištění péče o seniora, 

ať už z řad odborných či laických pečovatelů. 

Krizová situace 20 bodů 

U této kategorie je stanovena pevná výše 20 bodů, která poskytuje dostatečný prostor       

pro zhodnocení celé škály životních situací, v nichž se senior může ocitnout.                   

Jedná se o situace, kdy poskytnutí potřebné sociální služby, je činěna v celospolečenském 

zájmu. 

 
Kritéria 

 
Kategorie Popis 

Bodové 
hodnocení 

Závislost žadatele 
 

A 

Nezávislý – 
vysoce závislý 

Zvýšené nároky na oše. péči 
(imobilita, inkontinence, aj.) 

0 – 44 bodů 

Individuální 
sociální situace  

Osamělost Žije sám bez podpory             
a pomoci blízkých osob 

0 nebo 5 bodů 

žadatele Bytové podmínky Umístění a velikost bydlení, 
bariéry, aj. 

0 nebo 5 bodů 

B Zajištění péče Dostupnost podpory              
či pomoci (laické, odborné) 

0 - 8 bodů 

 Krizová situace Akutní zhoršení osobní 
situace (úmrtí partnera/ 
pečující osoby, zhoršení 
zdravotního stavu pečující 
osoby, nucené vystěhování), 
domácí násilí, aj.  

20 bodů 

 Odmítnutí nástupu Odmítnutí nabízeného místa - 5 bodů 

Datum podání 
žádosti 

 
C 

 Rozhodující kritérium při 
rovnosti bodů  
žadatelů 

1 bod 

Celkem   0 - 83 bodů 


