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Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou Prosiměřice
Obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Prosiměřicích se přidělují byty a poskytují
služby, aby bylo vytvořeno prostředí, v němž by měli pocit vlastního domova.

Cílová skupina obyvatel
Bydlení v DPS Prosiměřice je určeno pro občany, jejichž celkový zdravotní stav je takový,
že nepotřebují komplexní ústavní sociální péči.
Pečovatelská služba je zajišťována po dobu pracovního týdne, tj. od pondělí do pátku
od 6.30 do 15.00 hod. Služba není zajištěna o víkendu a svátcích. Zdravotní ošetřovatelskou
péči zajišťuje Oblastní charita Znojmo.
DPS umožní obyvatelům vedení samostatného života v jednopokojových nebo
dvoupokojových obytných jednotkách.
V DPS mohou získat bytovou jednotku jednotlivci nebo manželské dvojice popř. druh
a družka:
a) kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří jsou poživateli
invalidního důchodu, ale jejich zdravotní stav není kontraindikací pro přijetí
b) jejichž zdravotní stav jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných
podmínkách. Do DPS nemohou být přijati občané, kteří potřebují dlouhodobou nebo
trvalou ošetřovatelskou péči, popř. péči komplexní.
c) výše důchodu dává dostatečnou záruku, že mohou uhradit náklady na nájemné,
vybavení obytné jednotky, služby spojené s nájmem a za základní péči poskytovanou
v DPS a zůstane jim ještě dostatečná částka na ostatní životní potřeby (výživa, léky,
ošacení, obutí), které si budou rovněž opatřovat ze svých prostředků
d) nejsou-li v trvalém pracovním poměru, to platí i pro oba manžele, příp. druha
a družku. Pro pobyt v DPS není zábranou, jestliže se obyvatel DPS zúčastňuje
placených nebo neplacených brigád, vykonává dobrovolné práce ve společenských
organizacích.

Umísťování obyvatel
Umísťování obyvatel žádajících o přidělení obytné jednotky v DPS se řídí pořadníkem,
který je sestavován chronologicky podle data schválené žádosti. Pro přidělení není
rozhodující doba vedení žádosti v evidenci, ale potřebnost žadatele ohledně zajištění péče
o jeho osobu.
Dvoulůžkové jednotky jsou určeny přednostně pro manželské dvojice (popř. druha
a družku).
Každý nový nájemník si musí zřídit trvalý pobyt v DPS Prosiměřice.
Při přidělení obytné jednotky je nájemník povinen uhradit na zvláštní účet do konce
běžného měsíce vratnou kauci ve výši šestinásobku základního měsíčního nájmu. Tato kauce
je vratná a slouží na krytí případných nedoplatků spojených s pobytem v DPS. Při ukončení
nájmu je po vyrovnání všech závazků vůči DPS kauce vrácena nájemníkovi. V případě úmrtí
vstupuje kauce do dědického řízení.

Dojde-li u obyvatele DPS k závažné změně zdravotního stavu, která vyžaduje
poskytování péče v jiném druhu zařízení ústavní péče, je obyvatel ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem přemístěn do tohoto druhu zařízení. Toto přemístění může být provedeno buď
na základě vlastní žádosti obyvatele DPS nebo na žádost vedení DPS v případě, že obyvatel
již nesplňuje podmínky pro pobyt v DPS. Totéž platí i v případě nedodržování základních
požadavků hygieny a čistoty nebo při soustavném porušování soužití, které narušuje život
ostatních obyvatel DPS nebo narušuje práci zaměstnanců DPS.
O přemístění nebo ukončení pobytu obyvatele v DPS rozhodne vedení Městyse
Prosiměřice ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a Městským úřadem Znojmo, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální pomoci.

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Prosiměřice jsou platné
od 1. 1. 2017 a nahrazují Zásady předchozí.

V Prosiměřicích dne: 1. 1. 2017
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