Obec Smidary
Dům s pečovatelskou službou
Loučná Hora 69, 503 53 Smidary
IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134

Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou Loučná Hora
(dále jen DPS)

Dotazník
Číslo žádosti:………………
Žadatel
Jméno a příjmení:……………………………………………Datum narození…………………
Trvalé bydliště:…………………………………………………PSČ………………………….
Telefon:…………………………………E-mail:……………………………………………….
Pečovatelská služba (nehodící se škrtněte):
Nyní využívám/nevyužívám pečovatelské služby (pokud ano, uveďte jakou pečovatelskou
službu a jaké úkony): …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bydlím*: (vyberte z nabízených variant zaškrtnutím příslušného pole)*
sám

s manželem/manželkou (druhem/družkou)

Ve svém bydlení mám zajištěno*:
vytápění
teplou vodu

s rodinnými příslušníky

studenou vodu

Ve svém bydlení si musím samostatně zajišťovat*:
vytápění (uveďte jakým způsobem……………………………………………………..)
teplou vodu (uveďte jakým způsobem………………………………………………….)
studenou vodu (uveďte jakým způsobem……………………………………………….)
V případě přijetí do DPS mám zájem o poskytování těchto služeb*:
pomoc při zvládání běžných úkonů o svou osobu
pomoc při osobní hygieně nebo potřeba poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytování stravy nebo pomoc při poskytování stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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POTVRZENÍ ošetřujícího lékaře:
Stanovisko ke vhodnosti bydlení v DPS, pohyblivost a schopnost sebeobsluhy, doporučené
úkony pečovatelské služby

Razítko lékaře:

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

Důvody, pro které žádáte o přidělení bytu v DPS:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kontakt na rodinu, případně blízké příbuzné, známé, zákonného zástupce, opatrovníka
Jméno a příjmení………………………………Příbuzenský poměr, vztah…………………….
Bydliště:……………………………………………………….PSČ……………………………
Telefon:……………………………………….
Souhlasím, aby tyto moje kontaktní údaje byly zpracovávány pro účely řízení spojeného
s žádostí o byt v DPS Loučná Hora. Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s nařízením EU 2016/679.
Dne:

……………………………………..
Vlastnoruční podpis kontaktní osoby
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Prohlášení:
Jsem si vědom/a, že podmínkou přidělení bytu je poskytování pečovatelské služby (viz.
formulář Žádost o zavedení pečovatelské služby)
Beru na vědomí, že byty v DPS jsou určeny občanům ve věkové hranici nad 65 let, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při běžném
obstarávání svých potřeb a tuto pomoc jim nemůže poskytnout nejbližší rodina. Tzn., že
potřebují a budou využívat pečovatelské úkony v individuálním rozsahu (jak si dle svých
potřeb sami domluví). Beru na vědomí, že v případě neplnění uvedených podmínek nemusí
být nájemní smlouva na byt v DPS uzavřena či prodloužena.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím, aby údaje uvedené v této žádosti byly zpracovávány pro účely řízení o
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Loučné Hoře. Beru na vědomí, že osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s relevantními vnitrostátními právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v této žádosti
jsou úplné a pravdivé.

V………………………………………, dne……………

……………………………………….
Podpis žadatele

V………………………………………, dne……………

……………………………………….
Razítko obce, podpis starosty

Pozn.:
Přehled úkonů pečovatelské služby a jejich maximálních cen je uveden ve §6 vyhlášky č. 5025/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a návazně v aktuálním „Ceníku o úhradách za úkony pečovatelské služby“ schváleném
radou Obce Smidary.
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