Obec Čížkovice

PRAVIDLA RADY OBCE PRO PŘIJÍMÁNÍ
ŽADATELŮ DO BYTU S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU OBCE ČÍŽKOVICE.
1. Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná
v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice.
2. Pečovatelská služba obce Čížkovice zajišťuje pomoc a podporu lidem
v jejich nepříznivé životní situaci takovým způsobem, která jim umožní
prožit aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních
vazeb na jejich nejbližší okolí. Je poskytována taková míra podpory,
která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak
závislost na poskytované službě.
3. Do bytu s pečovatelskou službou mohou být přijati zájemce, kteří již
využívají nebo po vzájemné dohodě budou využívat pečovatelské služby
(viz sazebník služeb).
4. Umístěním do bytu nelze v žádném případě řešit pouze bytovou otázku.
Budou přijímány žádosti pouze od občanů, kteří jsou v plném starobním
nebo invalidním důchodu a mají doporučení od obvodního lékaře.
5. Sociální komise sestavuje 2 seznamy žadatelů dle data podání:
a) pro občany s trvalým bydlištěm na území obce Čížkovice a
Želechovice
b) pro občany bez trvalého bydliště v obci Čížkovice a Želechovice
6. V rámci každého ze seznamů budou přednostně umístěni žadatelé, kteří
mají již zavedenou pečovatelskou službu a mají horší bytové podmínky
(dostupnost bytu, způsob vytápění, dostupnost zajištění nákupu potravin
apod.).
7. Umísťovat se budou v prvé řadě občané obce Čížkovice a Želechovice,
kteří zde mají trvalý pobyt.
8. Pokud žadatel bydlí v bytě v majetku obce, je povinen tento byt odevzdat
zpět obci.
9. Občané s trvalým bydlištěm mimo obce Čížkovice a Želechovice budou
umísťováni pouze v případě, že příslušný byt odmítnou všichni žadatelé
z Čížkovic a Želechovic.

10.Žádosti o umístění občana do bytu s pečovatelskou službou přijímá
vedoucí pečovatelské služby a písemně informuje žadatele, že jeho žádost
byla zařazena do evidence žadatelů.
11.O umístění žadatele do bytu s pečovatelskou službou rozhoduje Rada
obce Čížkovice.
12.Žadatel, který odmítne nabízený byt, toto potvrdí svým podpisem, bude
vyřazen ze seznamu žadatelů, pokud se nejedná o odmítnutí ze
zdravotních důvodů (např. operace, výrazné zhoršení zdravotního stavu).
13.Ze seznamu žadatelů o umístění v bytě s pečovatelskou službou budou
rovněž vyřazeni občané, kteří před umístěním do bytu změní trvalé
bydliště mimo působnost Obecního úřadu v Čížkovicích (umístění do
Domova důchodců, jiného zažízení, odstěhování se apod.) Dále budou ze
seznamu vyřazeni občané, kteří mají vůči obci Čížkovice finanční
závazky.
14.Tato pravidla byla schválena Radou obce, usnesením č…………..……
ze dne …………….. a nabývají účinnosti od ………….… .

V Čížkovicích dne …………………

…………………………………….
Starosta obce- Mgr.Arnošt Waschta

……………………………
Zástupce starosty-P.Kimmer

