Obec Dolní Němčí
Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí

Dne………………..

Žádost o pronájem bytu v Domě s chráněnými byty
Žádám o pronájem bytu v Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí, ul. Školní 888,
PSČ 687 62

od……………………..

Jméno a příjmení

………………………………………

Datum narození

………………………………………

Adresa

………………………………………

Příspěvek na péči:

ANO

stupeň

I.

II.

III.

IV.

NE
V ŘÍZENÍ

od…………………………..

Důvody pro podání žádosti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis: …………………………………..
Číslo telefonu: …………………………...

Kontaktní osoba: ………………………………….
Číslo telefonu: …………………………………….
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Příloha č. 1: Přehled nabízených úkonů Pečovatelskou službou Dolní Němčí –
předpokládaná potřebnost
V Domě s chráněnými byty, kde žádáte o pronájem bytu, sídlí a poskytuje péči Pečovatelská
služba Dolní Němčí, která Vám dle zákona č. 108/2006 Sb. může poskytnout níže uvedené
úkony. Pokud budete mít předběžně o některé z nich zájem, poznačte to prosím v kolonce
„četnost poskytování služby“ (např. 1x týdně, 3x denně, apod.; pokud četnost nevíte jistě, ale o
úkon máte zájem, napište do kolonky „ano“). Rádi Vám s vyplňováním poradíme i osobně
v kanceláři pečovatelské služby na adrese Školní 888 či telefonicky: +420 724 651 263 (mobil
vedoucí služby), + 420 736 525 497 (mobil sociální pracovnice služby).
Bližší informace o Pečovatelské službě Dolní Němčí naleznete také zde:
https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/pecovatelske-sluzby/pecovatelska-sluzbadolni-nemci/
Četnost
poskytování
Druh činnosti
služby
Pomoc
při
zvládání
běžných
úkonů
péče
o
vlastní
osobu
A
1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3 pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
4 pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík
B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1 pomoc při úkonech osobní hygieny
2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3 pomoc při použití WC
C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
oběd
1 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
celodenní strava (3 jídla)
2 dovoz nebo donáška jídla
3 pomoc při přípravě jídla a pití
4 příprava a podání jídla a pití
D Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1 běžný úklid a údržba domácnosti
2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
3 donáška vody
4 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení
5 běžné nákupy a pochůzky
6 velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti
7 praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
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