Razítko s datem přijetí žádosti

Žádost o nájem bytu zvláštního určení v Domě
s pečovatelskou službou v Boskovicích /DPS/
� Havlíčkova 2126/19
� „Penzion“ Mánesova 2203/47

�byt 0+1 �byt 1+1
�byt 1+1 �byt 2+1
�bezbariérový byt 1+kk

/označte prosím křížkem/
1. Osobní údaje žadatele
Titul, příjmení a
jméno
Datum narození
Adresa trvalého
bydliště

Rodinný
stav

Kontaktní adresa
Státní občanství

Národnost

Telefon

E-mail

2. Údaje o dosavadních životních podmínkách
� starobní
� jiný, uveďte…………………………………
Druh důchodu
� invalidita 1.st.
� invalidita 2.st.
� invalidita 3.st.
Měsíční výše
Jiný příjem,
důchodu
uveďte
� ANO, jaký stupeň……………………………………………………………
Příspěvek na péči
� NE
Průkaz osoby se
� 1.st. TP
� 2.st. ZTP
zdrav. postižením
� 3.st. ZTP/P
� NE
3. Zájem o nastěhování do DPS
� sám/sama
� s manželem/manželkou
Do DPS se nastěhuji � s druhem/družkou � jiné, prosím uveďte……………………
………………………………………………………………………………………
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4. Současné bytové podmínky
� ve vlastním domě � ve vlastním bytě � v obecním/městském bytě
Bydlím � podnájmu (ne u příbuzných)
� jiné….……………………………
� sám/sama
� s příbuznými
Velikost
Patro
Výtah
� ANO
� NE
bytu
� ANO
� NE, důvod………………………………
Současné bydlení mi
………………………………………………………………………………
vyhovuje
………………………………………………………………………………
5. Důvody žadatele pro podání žádosti
Vlastní odůvodnění žádosti (např. zhoršení zdravotního stavu, neschopnost pečovat
o domácnost, potřeba pečovatelské služby, nevyhovující bydlení, jiné…):

6. Rodinní příslušníci
Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

Bydliště

Telefon, e-mail

7. Využívání pečovatelské služby
V současné době využívám
� ANO
� NE
pečovatelskou službu
Rozsah poskytovaných úkonů, uveďte rozsah a četnost
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Využívám nepravidelné výpomoci jiné
� ANO
� NE
osoby (např. příbuzní, sousedky,…)
V případě přijetí do DPS mám zájem o poskytování následujících úkonů pečovatelské
služby
a) Pomoc při zvládání běžných
� ANO
� NE
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b)
c)
d)
e)

úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

� ANO

� NE

� ANO

� NE

� ANO

� NE

� ANO

� NE

8. Prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl/a pravdivě.
 Souhlasím s provedením sociálního šetření v místě svého pobytu za účelem
ověření uvedených údajů a zjištění dalších skutečností.
 Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami bydlení v DPS uvedenými
v Pravidlech pro poskytování nájmu bytů v DPS v majetku Města Boskovice a
vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby MSSS Boskovice, p. o.
 Prohlašuji, že mám splněny jakékoliv závazky vůči Městu Boskovice.
Beru na vědomí, že:
 Domy zvláštního určení se svými byty jsou svým charakterem určeny především
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
 Byty v DPS neslouží k řešení bytových problémů občanů, ale hlavním kritériem
je potřebnost úkonů pečovatelské služby.
 Jestliže se zdravotní stav nájemce zhorší tak, že nebude splňovat podmínky pro
užívání bytu v DPS, musí se na jeho celodenní péči podílet rodinné příslušníci, a
to až do doby jeho umístění v takovém zařízení, které bude odpovídat potřebám
zdravotního a psychického stavu, např. Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem. Žádost do těchto zařízení je nutné včas vyřídit.
 Za úhradu nákladů spojených s vyplnění žádosti zodpovídá žadatel.
V ………………………………………dne…………………………
………………………………………………………………….
Podpis žadatele
Vyplněnou žádost zašlete nebo osobně přineste na adresu:
Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace
Havlíčkova 2126/19
680 01 Boskovice
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Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o nájem bytu zvláštního
určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Boskovice
Žadatel/ka:
Titul, příjmení a
jméno
Datum narození
Adresa trvalého
bydliště
Potvrzuji, že výše uvedený/á žadatel/ka o byt v DPS:
Je schopen chůze
o bez cizí pomoci
o s doprovodem
o s holí
o s chodítkem
o pohyb pouze na invalidním vozíku
Je schopen sám dodržovat léčebný režim
o ano

Soužití v kolektivu
o zvládá
o nezvládá
Je osobou trpící psychickými poruchami
o ano
o ne
Je osobou s přenosnými chorobami
o ano

Psychicky orientován

Je osobou závislou na alkoholu či jiných
psychotropních látkách
o ano
o ne

o ne

o ne

o zcela
o částečně
o zcela dezorientován
Žadatel potřebuje péči druhé osoby
o nepotřebuje
o potřebuje částečně (zvládne žít v domácím prostředí za pomoci rodinných příslušníků a
pečovatelské služby)
o potřebuje celodenní péči (potřebuje zajištění 24 hodinové péče)
Byty v Domech s pečovatelskou službou v Boskovicích jsou určeny občanům, kteří potřebují
pečovatelskou službu. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, že nevyžaduje komplexní
péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života. V DPS Boskovice nelze ubytovat občany
trvale ležící, postižené psychózami a jinými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem by byl
narušován život v DPS (např. psychopatie, rysy nesnášenlivosti s asociálním jednáním,
alkoholismus a jiné toxikomanie, apod.)
Vhodnost žadatele k uzavření smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou ze
zdravotního hlediska:

DOPORUČUJI - NEDOPORUČUJI
z důvodu:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………….………Razítko a podpis lékaře:………………………………………………………
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