Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace,
Králova 1742, 666 01 Tišnov

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Z V L ÁŠ T N Í H O U R Č E NÍ V P E N Z I O N U
Za úhradu nákladů spojených s vyplněním žádosti zodpovídá žadatel

Do bytu v Penzionu se nastěhuji* : 1. sám/ma - 2. s manželem /lkou - 3. s druhem / družkou

Naléhavost žádosti*:
o pokud mi bude nabídnut byt v DPS, nastěhuji se okamžitě
o

žádost podávám s předstihem, pro zajištění budoucnosti

- ul. KRÁLOVA

□ 1+ kk

□ 2+ kk (pouze pro manžele/druhy)

- ul. K ČIMPERKU

□ 1+ kk

□ 2+ kk (pouze pro manžele/druhy) *

* Označte zřetelně Vámi vybranou možnost

Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..………………………………….. Titul ……..
Datum narození :

……………………………..

Adresa trvalého pobytu: ..…………………………………………………………………………………………......................
Skutečné bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………
Spojení:

pevná linka ……………………

mobil …..…………………e-mail………………………………………………

Spolužadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..………………………………….. Titul ……..
Datum narození :

……………………………..

Druh důchodu žadatele: (jakkoliv doložte)
Starobní

plný invalidní

Přiznán příspěvek na péči:

jiný………………………………………………

ANO
NE
stupeň:………………

Průkaz mimořádných výhod:

TP

ZTP

ZTP/P
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POTŘEBA PÉČE
V současné době využívám pečovatelskou službu v domácnosti*: ANO
NE
/prosím doplňte poskytovatele – např. CSS, Charita…/:........................................................................
Poskytované úkony a jejich četnost:...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pečovatelskou službu nevyužívám z důvodů /prosím doplňte/:.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Využívám nepravidelné výpomoci jiné osoby /např. sousedka*:

ANO

NE

V případě přijetí do DPS mám zájem o poskytování těchto pečovatelských služeb:
-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
ANO
NE
pomoc při osobní hygieně
ANO
NE
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
ANO
NE
běžný úklid nebo údržba domácnosti
ANO
NE
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
ANO
NE
běžný nákup a pochůzky
ANO
NE
zajištění velkého nákupu
ANO
NE
praní a žehlení prádla
ANO
NE
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
ANO
NE
jiné, uveďte které .........................................................................................

SOUČASNÉ UBYTOVÁNÍ
Bydlím: ve vlastním domě - ve vlastním bytě - v obecním bytě - v podnájmu - u příbuzných
jiný druh bydlení (uveďte jaký) ..........................................................................................
Velikost bytu: .................. počet obývaných místností: .................. poschodí .........................
Žadatel bydlí: sám - s rodinou, počet osob ve společné domácnosti ......................................
Vhodnost současného ubytování:
• mám vhodné, přiměřené ubytování
• výtah v domě
• byt tmavý, studený, vlhký
• fyzická náročnost vytápění bytu
• byt je bez teplé vody
• byt je bez sociálního zařízení
• 2 a více osob na jednu místnost

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

V případě přidělení bytu v DPS uvolním byt města Tišnova : ANO
NE
V Tišnově bydlí má rodina
ANO
NE
Jiný vztah k městu Tišnov ………………………………………………………………………………………………….
Sociální osamělost:
• bydlím mimo své obvyké trvalé bydliště
• v místě bydliště bydlím s jinými příbuznými
• v obci bydliště žadatele bydlí jiní příbuzní

ANO
ANO
ANO
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NE
NE
NE

Jméno a příjmení

KONTAKT NA DĚTI A BLÍZKÉ PŘÍBUZNÉ
(slouží ke komunikaci ve výjimečných a naléhavých případech)
vztah k žadateli
telefon

DŮVODY ŽADATELE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
(V případě nedostatku místa pokračujte na volné listy, které přiložíte k žádosti)

DALŠÍ SDĚLENÍ ŽADATELE:
zde můžete uvést další údaje, které jsou podle Vás důležité pro rozhodování o přidělení bytu, včetně
Vašich případných požadavků na byt
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Byl(a) jsem seznámen(a) s Pravidly pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení v majetku města
Tišnova, v tzv. Penzionu. Beru na vědomí, že jsem povinen(a) ohlásit do 30-ti dnů případné změny
skutečností, které byly uvedeny v původní žádosti.
Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
Jsem si vědom/a, že úmyslné uvedení nepravdivého údaje může být považováno za přestupek dle
Zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že zkreslování
údajů v této žádosti může mít za následek vyřazení žádosti z evidence žadatelů.
Osobní údaje včetně zdravotních údajů jsou sbírány a zpracovávány pro posouzení žádosti o nájem bytu
zvláštního určení podle Pravidel pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení v majetku města
Tišnova, v tzv. Penzionu. Kontaktní údaje (email, telefon) slouží výhradně ke komunikaci ve
výjimečných a naléhavých případech. Jedná se o zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu
Centra sociálních služeb v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů se řídí vnitřní dokumentací Centra sociálních služeb.
Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou
dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze
na základě prokázaného zákonného důvodu. Příjemci osobních údajů jsou uvedeni v Pravidlech pro
poskytování nájmu v bytech zvláštního určení v majetku města Tišnova, v tzv. Penzionu, v článku
Hodnocení žádosti. Centrum sociálních služeb nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí. Žádost
je uchovávána v Centru sociálních služeb po dobu zapsání na seznamu žadatelů. Žadatel jako subjekt
údajů má možnost uplatnit u Centra sociálních služeb svá práva dle příslušných zákonných ustanovení
(jedná se o právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních
údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo podat proti správci
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů). Žadatel má právo vznést u správce údajů písemnou
námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Centra sociálních služeb. Informace o
sběru a zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách http://css-tisnov.cz/.

V……..…………………………..dne………………. Podpis žadatele …………………………………..
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