
Přehled bodového hodnocení kritérií  
 - kritéria posuzování sociální potřebnosti osob – zájemců o sociální 

služby poskytované Sociálními službami města Havlíčkova Brodu. 

 

Jméno, příjmení a datum narození zájemce: 

         

Kritérium: Možnost 

přidělit 

počet bodů: 

Přidělen

é body: 

1. Potřebnost z hlediska sociální situace   

   (viz tabulka na druhé straně) 
 

 

 

2. Kvalita bydlení – bariéry 

(schody, dostupnost koupelny, WC, způsob 

vytápění, atd.) 

3 

viz pozn.1. 

 

3. Rodinná situace  

- žije osaměle, nemá blízkou osobu, 

- žije osaměle, má blízkou osobu mimo 

domácnost 

- žije s blízkou osobou 

 

6 

3 

0 

 

4. Osoba s trvalým bydlištěm ve městě   

   Havlíčkův Brod 

4 nebo 10 

viz pozn.2. 

 

5. Osoba s trvalým bydlištěm v regionu  

   (okrese) Havlíčkův Brod 

2 nebo 5 

viz pozn.3. 

 

 6. Účastník odboje nebo držitel ceny 

města 

     2  

Celkový počet přidělených bodů:   

Pozn.1.: 

Toto kritérium se hodnotí pouze u žadatelů o PS a byt v DPS. Pokud situace 

žadatele vykazuje jednu z bariér obdrží jeden bod, pokud dvě nebo tři 

bariéry obdrží 2 body a pokud čtyři a více obdrží 3 body.  

Pozn.2.: 

4 body obdrží zájemce o byt v domě s pečovatelskou službou, 10 bodů zájemce 

o službu domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem. 

Pozn.3.: 

2 body obdrží zájemce o byt v domě s pečovatelskou službou, 5 bodů zájemce 

o službu domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.  

 

Určení pořadí zájemců: 

 Pořadí zájemců o jednotlivé služby se určuje podle počtu celkově 

přidělených bodů, přičemž první je umístěn zájemce s nejvíce body. 

 V případě shodného počtu celkově přidělených bodů u dvou nebo více 

zájemců se určí jejich pořadí podle většího počtu přidělených bodů 

v kritériu č. 1 – potřebnost z hlediska sociální situace  

 Pokud je i v kritériu č. 1 shodný počet bodů u dvou nebo více 

zájemců, pokračuje se postupně v porovnání bodů přidělených 

v následujícím kritérii v pořadí, jaké mají v tabulce shora.  

 Pokud se nepodaří určit pořadí zájemců, rozhodne se losem 

v přítomnosti na poradě sociálního úseku v přítomnosti pí. ředitelky.  

 



Potřebnost z hlediska sociální situace  (viz tabulka na druhé straně) je 

vyjádřena součtem získaných bodů v posuzovaných, níže uvedených oblastech. 

Pro oblasti 1, 3, 4, 5 platí: Pokud osoba činnost zvládá, obdrží 0 bodů, 

pokud nezvládá, obdrží 1 bod. 

Pro oblast 2 platí: pokud je osoba orientována obdrží 0 bodů, pokud je 

orientována pouze částečně, obdrží 1 bod a pokud není orientována, obdrží 2 

body.  

Pro oblasti 6 – 12 platí: pokud danou činnost zvládá, obdrží 0 bodů, pokud 

zvládá s pomocí (nebo podporou)obdrží 1 bod, pokud činnost nezvládá, obdrží 

2 body.  

 

Potřebnost osoby z hlediska sociální situace – hodnocené 

oblasti 
Body: 

1. Schopnost navázání kontaktu  

2. Orientace ----- 

a) osobou  

b) místem  

c) časem  

d) situací  

3. komunikace verbální ----- 

a) porozumění obsahu sděleného (význam slov)  

b) schopnost projevu  

4. komunikace písemná ----- 

a) porozumění psanému textu  

b) schopnost písemného projevu  

5. Vnímání – neporušené, porušené – čeho:  

6. Stravování  

   a) příprava  stravy 
 

   b) příjímání stravy a dodržování pitného režimu  

7. Hygiena     

   a) ranní a večerní 
 

   b) koupel nebo sprchování  

   c) péče o ústa, vlasy, nehty, holení  

8. Fyziologické potřeby   

   a) použití WC včetně hygieny 
 

   b) výměna inkontinentních pomůcek  

9. Pohyblivost    

   a) vstávání z lůžka, uléhání 
 

   b) schopnost vydržet sedět  
   c) schopnost vydržet stát  

   d) chůze po rovině  
   e) chůze po schodech  

10. Oblékání, svlékání, obouvání, zouvání  

11. Užívání léků   

12. Soběstačnost, aktivita 

   a) obstarávání osobních záležitostí (pošta, úřady) 
 

   b) nákupy  
   c) běžný úklid v domácnosti   

Celkem přidělených bodů v oblastech sociální potřebnosti  ----- 

- pro určení pořadí žadatelů o byt DPS 

 
 

- pro určení pořadí žadatelů o službu domov pro seniory  



- pro určení pořadí žadatelů o službu domov se zvláštním 

režimem 
 

Datum hodnocení: 

Podpis zájemce: 

Podpis sociálního pracovníka: 

 


