Příloha č.3 Žádosti o nájem v bytě zvláštního určení

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

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO AKTUÁLNÍHO POŘADNÍKU
Za úhradu nákladů spojených s vyplněním žádosti zodpovídá žadatel

- 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 ……………………

Přiznán příspěvek na péči:

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

ANO
NE
stupeň:………………

Průkaz mimořádných výhod:

TP

ZTP

ZTP/P

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 .........................................................................................
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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

NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO

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

NE
NE
NE

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

Dodejte aktuální přílohy: Vyjádření lékaře
Potvrzení o bezdlužnosti

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