
Příloha č. 2  
 

Kritéria pro umístění v DPS a stanovisko sociální komise 
(bodové hodnocení) 

 
1. Bydliště  
 Žadatel má trvalý pobyt v Trutnově (nepřetržitě min. 5 let) ..............................5 bodů  
 Rodinný příslušník má trvalý pobyt v Trutnově (nepřetržitě min. 5 let).............2 body  
 Žadatel žil dlouhodobě v Trutnově (nepřetržitě min. 5 let) ...............................1 bod  
 
 Pozn.: bodově ohodnocena bude pouze 1 z variant  
 
2. Zdravotní stav  
 Příspěvek na péči:  
 PnP I. ..............................................................................................................3 body  
 PnP II. .............................................................................................................3 body  
 PnP III. ............................................................................................................2 body  
 PnP IV.............................................................................................................0 bodů  
 Zažádáno o PNP.............................................................................................1 bod  
 
 Průkaz mimořádných výhod:  
 TP ...................................................................................................................1 bod  
 ZTP.................................................................................................................2 body  
 ZTP/P..............................................................................................................2 body  
 
 Snížená soběstačnost (v péči o vlastní osobu, domácnost…)…..………… 0 - 5 bodů                                                                                                               
 
3. Věk  
 70 - 74 let........................................................................................................1 bod  
 75 - 79 let........................................................................................................2 body  
 80 a více let.....................................................................................................3 body  
 
4.  Pomoc osob blízkých, pečujících 
 Poskytování péče rodinnými příslušníky nebo jinou osobou blízkou………0 – 6 bodů 
 
5. Pečovatelské služby (PS) a komerční služby  
       Jsou realizovány PS dle uzavřené smlouvy.........................počet služeb x 1 - 3 body                                                                                                                         
 Komerční služby (např. dovoz obědů)……………………………počet služeb x 2 body 
 Není uzavřena smlouva o poskytování služeb.................................................0 bodů  
 

 Pozn.: body za realizaci PS jsou počítány dle frekvence – 3 body – denně, 2 body –    
  týdně až měsíčně, 1 bod – ¼ roku a více 

 
6. Podmínky k bydlení  
 Bydlení žadatele v odlehlé části města............................................................3 body  
 Bydlení žadatele se ztíženým přístupem - schody, kopec ...............................2 body  
 Bydlení žadatele se snadným přístupem, popř. výtahem.................................0 bodů  
 
 Žadatel bydlí ve vlastním bytě/domě, případně v nájemním bytě/domě  
 nejbližších příbuzných.....................................................................................0 bodů  
 Žadatel bydlí v nájemním bytě/domě...............................................................2 body  
 Žadatel bydlí v městském bytě ........................................................................3 body  
 
 Pozn.: v případě umístění v DPS bude městský byt vrácen  
 
 Vybavení bytu:  
 Vytápění pouze na tuhá paliva……………………………………………………. 2 body  



   
 Snížená úroveň bydlení (např. špatný stav bytu/domu, suché WC, rozvod pouze studené 
 vody/bez rozvodu vody)………………………………………………….…………0 - 6 bodů  
 
7.    Výběr DPS  
 Bez požadavku na konkrétní umístění v DPS (na výběr objektu) ....................….3 body  
 Částečný výběr (např. ne DPS v Tiché ul., jinak je jedno kam …) ................... .....1 bod  
 Specifický požadavek na umístění v DPS (na výběr objektu) .......................... .…0 bodů  
  
8. Ostatní  
 Délka čekací doby na pořadníku:  
 Za každých uplynulých 6 měsíců čekání……………........................................….1 bod  
 
 

Sociální komise se seznámí s bodově ohodnocenou žádostí, posoudí celkovou situaci 
žadatele a v případě důvodů hodných zvláštního zřetele žádost rovněž bodově ohodnotí.  

 
 
 Stanovisko sociální komise………………………………………………………..0 - 10 bodů  
 
 

Výsledný součet bodů, tj. bodové vyjádření kritérií + stanoviska sociální komise, se 
stane rozhodným podkladem pro návrh sociální komise k zařazení či nezařazení 
žadatele na pořadník. Pořadník se bude sestavovat dle počtu dosažených bodů, při 
rovnosti bodů dle data podání žádosti.  

 
 

Minimální bodový limit pro zařazení na pořadník je 15 bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


