Příloha č. 1

Město Vratimov
Odbor sociálně‐správní
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE VRATIMOVĚ (DPS)
Č. j.

Datum podání:

Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Místo narození
Adresa trvalého pobytu (TP):
Adresa faktického bydliště:
Telefon:
Rodinný stav: svobodná (á) / ženatý (vdaná) / rozvedený (á) / vdovec (vdova) *)

Žadatel, který nyní nemá TP ve Vratimově, avšak v minulosti ve Vratimově žil min. 5 let
Velikost bytu / domu *)

Patro:

Jsem / nejsem *) majitelem bytu / domu*)
Majitelem bytu / domu*) je:

vztah k žadateli:

V bytě žije další člen domácnosti ano / ne*)

pokud ano, jeho vztah k žadateli:

Jak bude naloženo s tímto bydlením v případě umístění do DPS:
Poskytovaná pečovatelská služba (PS): ano / ne*)
Poskytovatel:
Poskytované úkony PS:
Pouze dovoz obědů ano / ne*)
Úkon PS mimo dovoz obědů poskytovaný 2x měsíčně

ano / ne*)

Úkon PS mimo dovoz obědů poskytovaný 4x měsíčně

ano / ne*)

Úkon PS mimo dovoz obědů poskytovaný častěji než 4x měsíčně
Jiné služby (např. osobní asistence)
Domácí násilí: ano / ne*)
_____________________
*) nehodící se variantu škrtněte

ano / ne*)

uveďte:

ano / ne*)

ano / ne*)

Technické bariéry současného bydlení:
Nevyhovující hygienické podmínky bydlení (hlučnost, vlhkost, plíseň apod.) ano / ne*)
Byt v domě bez výtahu, vytápění tuhými palivy ano / ne*)
Kombinace předchozího nebo absence koupelny nebo WC v bytě ano / ne*)

Osamělost žadatele
Žadatel bydlí společně s rodinou, rodinní příslušníci jsou však zaměstnaní a jejich zaměstnání jim
nedovoluje poskytovat žadateli službu v požadovaném rozsahu. ano / ne*)
Žadatel žije sám, rodinní příslušníci jsou zaměstnaní a jejich zaměstnání jim nedovoluje poskytovat
žadateli službu v požadovaném rozsahu. ano / ne*)
Žadatel nemá rodinné příslušníky ani osoby, které by mu mohly poskytnout požadovanou službu,
popř. jeho rodina odmítá tuto službu poskytovat. ano / ne*)

Zdravotní situace žadatele:
Pobírám příspěvek na péči ano / ne*)

stupeň (I. / II. / III. / IV. / zažádáno) *)

Vlastním průkaz mimořádných výhod ano / ne*)

(TP / ZTP / ZTP/P) *)

Požadavek na umístění v DPS: …………………………………………………………………………… / bez požadavku *)
Kontaktní osoba ( jméno a příjmení, bydliště, telefon, vztah k žadateli)

Důvod podání žádosti o umístění v DPS:

Postup vyřizování žádosti:
Odbor sociálně‐správní provede v místě bydliště žadatele sociální šetření. Po provedeném šetření
žádost bodově ohodnotí a následně ji předá k posouzení Bytové a sociální komisi Rady města
Vratimova. O zařazení či nezařazení žadatele do pořadníku k umístění v DPS rozhodne na návrh
komise Rada města Vratimova. Výsledek jejího rozhodnutí sdělí Odbor sociálně‐správní žadateli
písemně.
_____________________
*) nehodící se variantu škrtněte

Pořadník se schválenými žádostmi bude průběžně aktualizován, a to vždy po projednání dalších
žádostí o umístění v DPS výše uvedeným způsobem. Podrobně tuto problematiku upravují Pravidla
pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službu města Vratimova, které jsou dostupné na
webových stránkách www.vratimov.cz
Důležitá upozornění:
Žadatel bere na vědomí, že nedílnou součástí žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které
nesmí být starší ½ roku, a čestné prohlášení o schopnosti hradit veškeré náklady spojené s užíváním
bytu v DPS i závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelských služeb v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
(viz článek 3, odst. 1, Pravidel).
Žadatel o umístění do DPS dává svým podpisem souhlas ke zjišťování a shromažďování osobních
údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a to po celou dobu řízení až do doby archivace a skartace (viz článek 3, odst. 2, Pravidel). Zároveň
dává souhlas s poskytnutím osobních údajů Pečovatelské službě města Vratimova za účelem získání
přehledu o ubytovaných osobách v domech s pečovatelskou službou.
Žadatel je povinen okamžitě oznámit každou změnu v údajích uvedených v žádosti, ke které dojde
od jejího podání. Neoznámení změn, uvedení nepravdivých údajů či odmítnutí sociálního šetření je
důvodem k tomu, aby žádost byla zamítnuta, případně nájemní smlouva na byt v DPS nebyla s
žadatelem uzavřena (viz článek 3, odst. 4, Pravidel).
Žádost se podává na Odboru sociálně‐správním MěÚ Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
(kontakt: Bc. Jitka Langrová, tel. 595 705 923, Bc. Alice Miková, tel. 595 705 924).

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.

Datum:

Podpis žadatele:

