Městský úřad Dubí
Odbor školství a sociálních věcí
Ruská 264
417 01 Dubí

Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou
Součástí žádosti je nutné vyjádření lékaře o vhodnosti ubytování v domě s pečovatelskou službou.
ŽADATEL
Příjmení a jméno žadatele :………………………………………………………………………………
Datum narození :…………………………………….Rodinný stav:……………………………………
Adresa bydliště :….…..……………………………..Telefon: …………………………………………
Velikost bytu : ………………………………………
PŘÍJMY
Druh důchodu : …………………………………………….Výše Kč : …………………………………
Přiznání příspěvku na péči :..……………………………….Výše Kč : ………………………………….
Jiný příjem : ………………………………………………..Výše Kč : ………………………………….
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (vyjádření lékaře o zdravotním a duševním stavu žadatele)

Datum:………………

Podpis a razítko: ………………...............

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
Ve společné domácnosti s žadatelem žijí :

Vztah k žadateli:

Děti, které s žadatelem nežijí :

Vztah k žadateli:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Důvod žádosti :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........................................................
Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a dále souhlasím s použitím mých osobních údajů pro
všechny procesní úkony související s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou.
V Dubí dne : …………………………………

Podpis : …..…………………………………

PROHLÁŠENÍ

ŽADATELE

1. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami ubytování a provozním řádem v DPS a souhlasím
s nimi.
2. Prohlašuji, že podle svých finančních možností budu hradit náklady na pečovatelskou službu mi
poskytovanou.
3. Prohlašuji tímto, že pokud se můj zdravotní stav zhorší natolik, že poskytování pečovatelské služby již
nebude dostačující, souhlasím s tím, aby bylo zahájeno řízení na mé umístění do jiného vhodného
zařízení sociálních služeb a poté ukončeno bydlení v domě s pečovatelskou službou.

Datum: ……………

Podpis žadatele: …………………………….

Provozní řád v domě s pečovatelskou službou
1. Dům s pečovatelskou službou v Dubí zajišťuje kvalitnější a hospodárnější poskytování péče zdravotně
postiženým a osamělým občanům, kteří pro svůj věk a nepříznivý zdravotní stav potřebují
pečovatelskou službu.
2. Návrh na přidělení bytové jednotky podává odbor školství a sociálních věcí na základě žádosti občana.
3. Byty v DPS jsou přidělovány občanům, kteří mají trvalé bydliště v Dubí a splňují podmínky bodu č.1
„Provozního řádu“.
4. V DPS lze ubytovat též občany, kterým kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, jež
jim byly poskytovány v jejich dosavadním méně kvalitním bytě.
5. V DPS nelze zásadně ubytovat občany schopné žít bez cizí pomoci, trvale ležící a postižené
psychózami, pod jejichž vlivem by byl narušován život v DPS.
6. Bytová jednotka v DPS může být přidělena za těchto podmínek :
Starému osamělému občanu, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytnutí sociální
služby nebo jde – li o občany ve věku 65 let a starší, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou
potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu
apod.
7. Podmínkou ubytování v DPS je využívání služeb pečovatelské služby obyvateli.
Úhrada poskytnutých služeb se bude účtovat podle platných vyhlášek.
8. Další podmínkou ubytování v DPS je zánik práva žadatele bytu na dosavadní bytovou jednotku. Pokud
se jedná o obecní byt, je nutné před ubytováním v DPS ,odevzdat stávající byt správě majetku města
vyklizený. Současně je nutno provést změny v hlášení o trvalém bydlišti obyvatele, hlášení pro
vyplácení důchodu na poště apod.
9. Obytné místnosti si obyvatel zařizuje vlastním nábytkem a zařízením, který zůstává jeho osobním
vlastnictvím. Výlohy se stěhováním si hradí obyvatel sám.
10. Město Dubí ani správa majetku města neodpovídají za věci a cennosti, které si obyvatel DPS přinesl a
přestěhoval do své bytové jednotky.
11. Obyvatelé DPS užívají nejen svých obytných místností, ale také příslušných společenských místností a
všech ostatních prostor patřících k DPS.
12. Obyvatelé DPS mohou ve svých bytových jednotkách přijímat návštěvy. Zásadně však nesmí být
těmito návštěvami rušeno společné soužití nebo soukromí obyvatel. Návštěvy musí opustit DPS
nejpozději do 22:00 hod, kdy začíná noční klid.
13. Zásadně není dovoleno poskytovat přechodné ubytování jiným osobám.
14. Obyvatel je povinen ohlásit příslušné pečovatelce pobyt mimo DPS, bude – li tento trvat déle než 24
hodin.
15. Noční služba se v DPS nezajišťuje.
16. Stravování obyvatel :
Každý obyvatel si připravuje nebo obstarává stravu sám, není – li zajišťována pečovatelskou službou.
Náklady na stravu si hradí obyvatel z vlastních prostředků.
17. V DPS není obyvatelům dovoleno chovat domácí zvířata.
Tento provozní řád schválila Rada města Dubí, dne 30.10.2007 usnesením č. 510/17/2007.

