MĚSTO KADAŇ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Pravidla odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro vyřizování
žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou
1. Podání žádosti
Žadatel, který se uchází o byt v domě s pečovatelskou službou (DPS) v Kadani, podá písemnou
žádost na odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) na předepsaném tiskopise. Žádosti o
umístění v domě s pečovatelskou službou jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data
podání na OSVaZ Městského úřadu Kadaň.
Žadatel je povinen všechny údaje vyplnit pravdivě a bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré
změny údajů mající vliv na vyřízení žádosti. K žádosti je nutné doložit potvrzení o výši důchodu
a při podání předložit občanský průkaz.
Žádost mohou podat:
a) občané způsobilí k právním úkonům
b) občané, kteří jsou poživateli starobního důchodu, nebo jsou uznáni plně
invalidními, s nárokem na výplatu důchodu
c) manželské či partnerské dvojice, které chtějí žít ve společné domácnosti, z nichž alespoň
jeden splňuje podmínky pro přijetí do DPS.
Žadatelé musí být schopni vést poměrně samostatný život nevyžadující komplexní zdravotní
péči. Do DPS mohou být přijímáni pouze žadatelé, kteří již mají zavedenou pečovatelskou
službu, nebo před nástupem smlouvu o poskytování služeb sepíší.
Všechny položky žádosti (údaje o žadateli, odůvodnění žádosti, vyjádření praktického lékaře
atd.) musí být řádně vyplněné. Praktický lékař se vyjadřuje, zda je občan osobou se sníženou
soběstačností a zda je schopen zvládnout níže uvedené úkony:
• běžné úkony péče o vlastní osobu
• osobní hygiena
• poskytnutí a zajištění stravy
• zajištění chodu domácnosti.
Lékař také potvrzuje, zda je žadatel v péči psychiatra. Pokud ano, je potřeba doložit potvrzení o
schopnosti soužití v širší komunitě lidí.
Žádost obsahuje vyjádření vedoucí pečovatelské služby, ve kterém musí být uvedeno, že žadatel
má zavedenou pečovatelskou službu, nebo o ni požádal (nebo např. nyní bydlí u rodiny a ta o něj
pečuje).

2. Evidence žádostí
Žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou eviduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Kadaň. Z přijatých žádostí občanů sestavuje seznam žadatelů. OSVaZ posoudí
požadované náležitosti. V případě neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a žádost bude
přijata s datem dodání chybějících údajů.
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3. Aktualizace žádosti
Na vyzvání a případně před přidělením bytu je žadatel povinen aktualizovat svoji žádost. Znovu
je potřeba k žádosti doložit vyjádření praktického lékaře (popřípadě i psychiatra). Žadatel
v souvislosti s evidováním žádosti umožní provedení sociálního šetření v místě trvalého bydliště
nebo bydliště.

4. Důvody vylučující přijetí do DPS
Do DPS nesmí být přijímáni:
a) občané trvale upoutaní na lůžko
b) občané postižení psychózami a jinými psychickými poruchami s rysy nesnášenlivosti a
asociálním jednáním
c) občané závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách, jejichž vlivem by ohrožovali
sebe, své okolí a tímto chováním narušovali i soužití v DPS
d) občané, kteří trvale narušují dobré mravy ve svém bydlišti a okolí
e) občané, vůči kterým uplatňuje město neuhrazené pohledávky.
Byt v DPS není možné přidělit pouze jednomu z manželů (popř. partnerů), pokud manželství
(partnerství) trvá.

5. Důvody pro vyřazení žádosti
Důvody, pro které je možné žádost vyřadit:
a) vlastní žádost žadatele
b) umístění žadatele v jiném zařízení sociálních služeb.
Znovu podání žádosti je možné v odůvodněných případech.

6. Přidělení bytu
Byty jsou přidělovány:
• dle seznamu zájemců
• dle potřebnosti (s ohledem na zdravotní stav a sociální potřebnost žadatele)
• po konzultaci s pečovatelskou službou.
O uvolnění bytu v DPS informuje odbor SVaZ vedoucí pečovatelské služby MěSSS v Kadani.
Odbor SVaZ oznamuje uvolnění bytu vybranému žadateli. Žadatel je vyzván k prohlídce
uvolněného bytu. Odbor SVaZ navrhne bytové komisi Rady města Kadaně vybraného žadatele.
Přidělení bytu schvaluje Rada města Kadaně. Byt je předán do užívání v souladu s uzavřením
nájemní smlouvy.

