Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou
Město Černošice, okres Praha – západ
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
Odbor Dům s pečovatelskou službou
Vrážská 1805, 252 28 Černošice

Podací štítek podatelny

PID
3

Žádám tímto o zařazení do evidence zájemců o bydlení v Domě s pečovatelskou
službou, Vrážská 1805, 252 28 Černošice.
Žadatel
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Titul:

Adresa trvalého bydliště:
PSČ:
Rodinný stav:

Telefon:

Termín nástupu (křížkem označte jednu z možností)
Ihned – mám zájem o první uvolněný byt
Momentálně nemám zájem, datum nástupu upřesním dodatečně (viz. Nový formulář)

V domě s pečovatelskou službou jsou byty ve třech podlažích. V nejvyšším 3. poschodí
jsou podkrovní byty, které mají zkosené stěny. Zkosení stěny začíná ve výšce cca 70 cm
od podlahy. V případě zájmu o podkrovní byt je doba přidělení kratší.
Křížkem označte druh bytu
Mám zájem pouze o byt s nezkosenými stěnami, při uvolnění podkrovního bytu
mě nekontaktujte
mám zájem o jakýkoliv byt – nezkosený i podkrovní

V

dne:

Vlastnoruční podpis žadatele: ________________________________

Podmínky přijetí do DPS
Přednostně budou osloveni žadatelé s trvalým pobytem v Černošicích, dále pak z těchto
měst a obcí:
Dobřichovice, Choteč, Kala, Karlík, Kosoř, Kuchařík, Lety u Dobřichovic, Roblín,
Solopisky, Třebotov, Vonoklasy, Všenory a Praha – Lipence.
Upozornění:
Do DPS nesmí být přijímáni v žádném případě občané trvale upoutaní na lůžko, občané
postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, jako je psychopatie s rysy
nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie, sklerosa apod., pod
jejichž vlivem by ohrožovali sebe, své okolí a tímto narušili i soužití v DPS.
Ostatní podmínky pro přijetí:
a) doporučení sociální komise
b) doložení doporučení obce s rozšířenou působností
c) žadatel využívá služeb terénní pečovatelské služby
d) žadatel dokládá doporučení od svého ošetřujícího lékaře
e) žadatel pobírá starobní nebo invalidní důchod

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů osobám odpovědným za zpracování
a posouzení žádosti o pronájem bytu v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně
osobních dat, v platném znění.

V

dne:

Vlastnoruční podpis žadatele: ________________________________

