Žádost o poskytnutí nájmu v Domě Sociálních služeb v Raspenavě
Město Raspenava, Fučíkova 421, 46401 Raspenava
telefon: 482360431, fax: 482319229, e-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz
Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

Číslo OP: (nepovinný údaj)

Praktický lékař:

Rodinný stav:

Bydlím sám:

ano

ne

Bydlím ve společné domácnosti: ano

ne

Osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti
Jméno a příjmení

Příbuzenský poměr

Telefon

Bydliště

Další příbuzní, kteří s žadatelem nežijí ve společné domácnosti
Jméno a příjmení

Příbuzenský poměr

Telefon

Bydliště

V současné době bydlím v (zakroužkujte): 1. obecním bytě, 2. bytě v osobním vlastnictví
3. rod. domku, 4. jiný typ bydlení - uveďte jaký
Mám uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby:
ano
ne
Poskytuje mi PS osoba blízká nebo jiná:
ano
ne
Poskytuje mi PS registrovaný poskytovatel:
ano
ne
Pokud ano, jaký:
Rozsah služeb, které nyní užívám:
pomoc při sebeobsluze (oblékání, koupel, osobní hygiena, ..)
ano
ne
pomoc při udržování chodu domácnosti (úklid, donáška nákupu, praní) ano
ne
pomoc při podávání stravy, příprava jednoduché stravy
ano
ne
Jsem příjemcem příspěvku na péči:
ano
ne
Pokud ano, ve kterém stupni
Jsem držitelem průkazu (TP, ZTP, ZTP/P)
ano
ne
Jsem držitelem průkazu: Konfederace politických vězňů
ano
ne
Účastník odboje
ano
ne

Důvod podání žádosti:

V DSS budu požadovat tyto úkony pečovatelské služby:

Prohlášení žadatele:
1. Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Pravidly pro poskytnutí nájmu v DSS schválenými Radou
města a Provozním řádem a podmínkami pro bydlení v DSS v Raspenavě, obdržel(a) jsem je
v písemné formě a plně jim porozuměl(a).
2. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že v případě zhoršení zdravotního stavu, který by vyžadoval
celodenní péči, budu tuto situaci řešit s pomocí své rodiny, popř. využiji možnosti pobytu
v Domově pro seniory nebo v zařízení obdobného typu.
Podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám nedávám (nehodící se škrtněte) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem
poskytnutí nájmu bytu v DSS.

V

dne

podpis žadatele

