MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Datum podání žádosti: …………………………………….

Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou
1. Údaje o žadateli:

Jméno a příjmení………………….…………………………………….
Datum narození……………………místo ………………………......
Rodné číslo………………………..č. OP …………………………...
Rodinný stav…………………………………………………….........
Trvalé bydliště…………………………………………………………
Státní občanství……………………..národnost………………………
Kontaktní telefon……………………………………………………..

2. Údaje o dosavadních životních podmínkách žadatele:
*)nehodící se škrtněte

Druh důchodu žadatele:

starobní, invalidní, jiný*)……………

Měsíční výše důchodu……………………….splatnost…………….
Jiný příjem …………………………………………………………..
Příspěvek na péči přiznán: ANO – ve výši ……………….. NE*)

3. Dosavadní druh bydlení žadatele:
*)nehodící se škrtněte

Žadatel bydlí:
ve vlastním domě - ve vlastním bytě - v obecním bytě
v podnájmu - u příbuzných *)
jiný druh bydlení (uveďte jaký)………………………………………
počet obývaných místností………kategorie……….poschodí……….
výtah: ANO – NE*)
žadatel bydlí: sám - s rodinou*): počet osob v domácnosti………….

4. Důvody žadatele pro podání žádosti:

5. Využívání pečovatelské služby:
*)nehodící se škrtněte

V současné době využívám pečovatelskou službu v domácnosti
ANO
NE*)
Rozsah poskytovaných úkonů:……………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

6. Pomoc rodinných příslušníků:
*)nehodící se škrtněte

Mohou se o Vás postarat Vaši rodinní příslušníci?
ANO
NE*)
Konkrétní druh pomoci
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Pokud nemohou, uveďte hlavní důvody:……………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Děti a blízcí příbuzní:
1. Jméno a příjmení……………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………….
Vztah k žadateli…………………telefon…………………………….
2. Jméno a příjmení……………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………….
Vztah k žadateli…………………telefon…………………………….

7. Další sdělení žadatele:

(zde můžete uvést další údaje, které jsou podle Vás důležité o rozhodování o přidělení bytu)

8.

Prohlášení žadatele:

Čestně prohlašuji, že veškeré 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. Odbor sociálních věcí Úřadu Městské části Praha 3 je oprávněn
provést sociální šetření ve věci ověření uvedených údajů a zjištění dalších
skutečností.
Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů, včetně zdravotních
záznamů, osobám odpovědným za zpracování a posouzení žádosti o nájem bytu
v domě s pečovatelskou službou vedením pořadníku žadatelů o nájem bytu v domě
s pečovatelskou službou, uzavřením nájemní smlouvy a dalším úkonům souvisejícím
s nájmem bytu, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osoby jsou vázány
mlčenlivostí.
Za úhradu nákladů spojených s vyplněním žádosti zodpovídá žadatel.
V ....................................... dne .................................
...................................................
podpis žadatele

Součástí této žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, fotokopie důchodového
výměru, fotokopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a fotokopie smlouvy o poskytování
pečovatelské smlouvy.
Případné další informace uveďte níže nebo na další list.

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Hošková, TČ 222116451

