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Informace pro žadatele o nájem pečovatelského
bytu DZU Ludmila ve Veselé
PODMÍNKY O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI
Pečovatelské byty jsou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená
soběstačnost je způsobena alespoň jednou z následujících podmínek:
Zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby
Žadatel musí pobírat nejméně 2. stupeň příspěvku na péči
Sníženou schopností pohybu – vhodné pro osoby na vozíku
U osob mladších 70 let bude uzavřena smlouva na dobu určitou, tzn. Maximálně na 2 roky,
v případě, že nedojde ke změně zdravotního stavu a bude splňovat nadále podmínky pro
nájem pečovatelského bytu, smlouva může být na základě žádosti prodloužena.
U osob nad 70 let bude smlouva uzavřena o nájmu v pečovatelském bytě na dožití.
Nájemce bytu do 1 měsíce od nastěhování převede své trvalé bydliště na adresu Na Návsi,
229, Mnichovo Hradiště – Veselá. Pronajímatel poskytuje nájem pouze osobě výše
specifikované a současně vylučuje možnost dát předmět nájmu 3 osobě.
ŽÁDOST
Součástí žádosti o pronájem pečovatelského bytu musí být čestné prohlášení žadatele, že
splňuje podmínky pronájmu pečovatelského bytu a to zejména:
1. Nevlastní nemovitost (byt) vhodnou k bydlení na území ČR
2. Pobírá příspěvek na péči min 2. stupně a je závislý na jiné fyzické osobě
K uzavření smluvního vztahu žadatel doloží:
•
•

Kopii rozhodnutí o příspěvku na péči
Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele v souvislosti s umístěním
do pečovatelského bytu s ohledem na MOBILITU

INFORMACE
V pečovatelském bytě bude nájemcům zajištěna sociální služba typu osobní asistence
registrovaná sociální služba číslo ID : 2606310
V případě že se zdravotní stav nájemce bytu změní tak, že z důvodu zdravotního stavu
nebude moci pečovatelský byt nadále užívat a sociální služby osobní asistence nepokryjí
v plné míře jeho potřeby, bude s nájemcem (nebo jeho zástupcem) jednáno o možnosti
zajištění jiného typu bydlení a služeb například umístění do pobytového zařízení sociální
služby typu Domov pro seniory.

