Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

1. Identifikační číslo
2. Kód
027
3. Pojmenování (název) životní situace
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou.
4. Základní informace k životní situaci
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří pobírají starobní
důchod nebo jsou plně invalidní, ale s ohledem na svůj zdravotní stav nepotřebují komplexní
péči.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občané ve starobním nebo plném invalidním důchodu s trvalým pobytem na území ČR
a trvalým bydlištěm v Městské části Brno – Nový Lískovec.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou je po provedení sociálního šetření postoupena
Magistrátu města Brna.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno dnem doručení žádosti na předepsaném tiskopise.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociální péče ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno,
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný občanský průkaz, vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, aktuální důchodový
výměr.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žadatel si vyzvedne formulář Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou
službou na odboru sociální péče ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poskytováno bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí do DPS je žádost zaevidována v pořadníku čekatelů
na Magistrátě města Brna.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel musí umožnit sociální šetření v bytě za účelem posouzení jeho aktuální situace.
V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas občana se sdělením jeho osobních údajů.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
hruskova@nliskovec.brno.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínky zajišťování
bytové náhrady, schválených ZMB dne 24. 1. 2006.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Magistrát města Brna vyrozumí žadatele o vyřízení jeho žádosti.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti
Bez sankcí.
21. Nejčastější dotazy
Jaké jsou podmínky přijetí do DPS?
22. Další informace
www.brno.cz – instituce v sociální oblasti
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, odbor dispozic s majetkem.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče ÚMČ Brno- Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno,
vedoucí OSP JUDr. Iva Hrušková
26. Kontaktní osoba
JUDr. Iva Hrušková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
29. 8. 2007
28. Popis byl naposledy aktualizován
15.12.2016
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení.

