
 
 

 
 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE 
 

K přijetí do našeho zařízení je třeba podat žádost. Součástí žádosti je:  

1. žádost 

2. vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele 

3. dotazník 

4. rozhodnutí o výši příspěvku na péči (kopie) 

Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou na adresu našeho zařízení nebo 

v úředních hodinách doručit osobně sociální pracovnici. 

 

Kontakt: 

Lea Jarošová, DiS.  

sociální pracovnice 

DS Nová slunečnice 

Na Hranicích 674/18 

Praha 8 – Bohnice  

181 00 

Úřední hodiny:  
pondělí: 13,00 – 16,30 

středa: 8,30 – 11,30 a 13,00 – 16,30 

Tel.: 266 007 384, 608 160 918 

E-mail:  ljarosova@novaslunecnice.cz 

Web: www.novaslunecnice.cz 

 

Průběh posuzování žádosti 

Vyplněná a doručená žádost se všemi přílohami a s podpisem žadatele je nejprve zařazena  

do evidence. Dalším krokem je sociální šetření, které je prováděno dle aktuální potřebnosti 

žadatele. Sociální pracovnice koná sociální šetření v místě pobytu žadatele (trvalé bydliště, 

nemocnice) za účelem zjištění potřeb žadatele, jeho sociální a zdravotní situace, ověření údajů 

uvedených žadatelem v žádosti, posouzení představ zájemce o službách, které žádá.  

Žádosti poté hodnotí komise, která se schází 1x měsíčně. Komise žádosti bodově hodnotí  

podle kritérií stanovených Magistrátem hlavního města Prahy. Kritéria pro přijetí jsou: 

příspěvek na péči, osamělost, bytové podmínky, krizová situace, zdravotní stav, věk. 

O výsledku jednání komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni. Podle počtu 

získaných bodů jsou žadatelé postupně přijímáni v pořadí získaných bodů.  

Komu poskytujeme službu Domov pro seniory: 

Domov pro seniory Nová Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 65 let, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, 

kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím 

prostředí, ani terénními službami sociální péče. 

Uživateli služeb domova pro seniory nemohou být osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoby, které mají akutní infekční 

onemocnění, osoby s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt 

v domově se zvláštním režimem, osoby, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití, jsou sociálně nepřizpůsobiví, osoby, které potřebují specializovanou 

psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, 
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osoby závislé na alkoholu či jiných návykových látkách, osoby s mentálním nebo mentálním 

a kombinovaným postižením, osoby, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo 

sluchu. 

Na základě platné registrace poskytovatele sociálních služeb, je služba "domov pro seniory" 

poskytována pouze osobám s trvalým bydlištěm na území hl.m. Prahy. 

Ubytování 

V Domově pro seniory jsou dvě oddělení: běžné oddělení a oddělení zvýšené péče. 

Běžné oddělení  

Na oddělení jsou jednolůžkové pokoje s předsíní, umyvadlem, WC a balkónem. Koupelny 

(sprchy) jsou na každém patře a jsou společné. Stravování probíhá ve společné jídelně.  

Oddělení zvýšené péče 

Ubytování na tomto oddělení je poskytováno ubytování v třílůžkových, dvoulůžkových a 

jednolůžkových pokojích. Na pokoji je WC a umyvadlo. Koupelny jsou dvě na každém patře 

a jsou společné. Stravování probíhá většinou na pokojích nebo ve společné hale.  

Zdravotní péče 

Na obou odděleních je klientům poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče odpovídající 

jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. Lékařská péče je zajišťována 

v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin praktického lékaře. V budově se dále 

nachází ordinace zubního a očního lékaře, dochází ORL, psychiatr a neurolog. 

Aktivity pro seniory 

Našim klientům poskytujeme aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti. Každý den  

si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivit, např.: klub společenských 

her, čtení na pokračování, klub filmového diváka, diskusní klub, keramika, klub šikulek, 

cvičení paměti, poslechové pořady, zpívání, sportovní hry, internetový kroužek, kulinářské 

odpoledne, duchovní programy (kavárny U Salvátora, bohoslužby), koncerty apod. 

Platby 

Úhrada za služby je tvořena částkou za ubytování, částkou za stravu a příspěvkem na péči. 

Aktuální ceny najedete v informačních letácích nebo na internetových stránkách. 

Je nutné, aby žadatel měl přiznaný příspěvek na péči? 

Příspěvek na péči není podmínkou přijetí do domova pro seniory, ale je jedním z kritérií, 

která se hodnotí. Je tedy velmi pravděpodobné, že bez příspěvku na péči nedosáhne žadatel 

potřebného bodového ohodnocení, aby mohl být přijat. 

Může si žadatel podat žádost do DS, i když nemá přiznaný příspěvek na péči? 

Ano, může. S touto žádostí bude nakládáno stejně jako u žadatele, který příspěvek na péči má.   

Jaká je čekací doba? 

Čekací doba je velmi individuální a nelze jednoznačně říci, kdy bude žadatel přijat. K datu 

podání žádosti se již nepřihlíží, není tedy nutné podávat žádost v předstihu. Rozhodující je 

bodové hodnocení, které uděluje komise. Ta posuzuje všechna hlediska žadatele – zdravotní 

stav, věk, osobní a rodinné poměry, bytové podmínky a na základě doložených dokumentů a 

sociálního šetření hodnotí potřebnost žadatele. 

Mají obyvatelé penzionů (bytů pro seniory) nějaké zvýhodnění při přijetí? 

Na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy jsou tito žadatelé zvýhodněni přidělením  

5 bodů oproti jiným žadatelům.   


