
 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 

 

EVIDENCE ŽADATELŮ O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

V DOMOVĚ PRO SENIORY A DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

Příspěvková organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba Žatec vede odděleně Evidenci 

žadatelů o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. Při 

stanovení pořadí žadatelů se vychází z data podání žádostí. Žadatelé jsou tedy přijímáni podle 

pořadí s ohledem na jejich aktuální sociální situaci a podle vhodnosti uvolněného místa pro daného 

klienta. 

Sociální pracovnice také zohledňují sociální situaci žadatele a jeho aktuální zdravotní stav. 

 

Domov pro seniory má pokoje: 

 jednolůžkový s vlastním sociálním zařízením (14) 

 jednolůžkový se společným sociálním zařízením (5) 

 dvoulůžkový s vlastním sociálním zařízením (28) 

 dvoulůžkový se společným sociálním zařízením (1) 

 třílůžkový se společným sociálním zařízením (1) 

 

Domov se zvláštním režimem má pokoje: 

 jednolůžkový a vlastním sociálním zařízením (2) 

 dvoulůžkový s vlastním sociálním zařízením (14) 

 dvoulůžkový se společným sociálním zařízením (8) 

 

Evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby je umístěna v PC v programu Cygnus a v tištěné 

podobě v kancelářích sociálních pracovnic. Sociální pracovnice žádosti spravují, ukládají a 

archivují. Doba archivace vyřazených žádostí je 5 let. 

 

 

PORADY úseku SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 

V Domově pro seniory a Pečovatelské službě Žatec se žádosti vyhodnocují také na poradách 

sociální práce, které se konají zpravidla 1x měsíčně. Na poradách se schází sociální pracovnice z 

Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Pečovatelské služby. Porady sociální práce 

vede ředitel Domova. Na poradách sociální práce se rozhoduje o tom, zda předložená a evidovaná 

žádost o přijetí odpovídá cílové skupině požadované služby, zda nejsou důvody k jejímu odmítnutí 

a je ji tedy možné zařadit do pořadníku žadatelů o poskytnutí sociální služby. V opačném případě 

bude žádost evidována jako odmítnutá a žadatel o tom bude písemně vyrozuměn. 

 

Zpracovala: Jarmila Vosyková, DiS. 
 
V Žatci dne 13.5.2021                                                                Mgr. Petr Antoni 

                                                                                                             ředitel 


