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Byty chráněného bydlení
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba. Cílem je zajištění sociálních služeb
dle individuálních potřeb osob. Služby jsou poskytovány za úplatu. 24 bytových
jednotek chráněného bydlení je objektem města Dobříše ve vlastnictví a správě města
Dobříše, Mírové nám. 119, odbor kanceláře města, tel. 318 533 306
O přidělení bytu v chráněném bydlení rozhoduje Rada města Dobříše na základě:
a) provedeného šetření předložených dokumentů
b) doporučení bytové komise.

Podmínky přijetí do bytové jednotky v objektu chráněného bydlení
1. Žadatel musí být občanem Města Dobříše případně občanem obcí, které jsou
ve správním obvodu této obce s rozšířenou působností.
2. Žadatel musí být osoba (zákonný zástupce osoby) se sníženou soběstačností
v důsledku zdravotního postižení nebo osoba se sníženou soběstačností
v důsledku pokročilého věku.
3. Pokud má žadatel zájem o užívání bytu, a je nájemcem městského bytu, musí
ihned po umístění tento byt vrátit městu Dobříš.

Skutečnosti vylučující přijetí do objektu chráněného bydlení
Do objektu nemohou být přijati občané, u kterých je důvodná obava z narušování
soužití obyvatel.

Přechod nájmu
Pokud osoba, které na základě usnesení Rady města Dobříše vznikl na chráněný byt
nárok, přestane splňovat výše uvedené podmínky, bude jí nájemní smlouva
vypovězena a užívací právo k bytu nepřechází na jiné osoby. Toto bude upraveno
ve smlouvě o užívání bytu v domě chráněného bydlení.
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Nájemné a provozní řád
Úhrada za nájemné je stanovena Městem Dobříš dle platných zákonů o hospodaření
s byty a dle Podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci Podpory výstavby
podporovaných bytů.
Byt si občané zařizují vlastním nábytkem a vybavením.
Občané umístění v chráněném bytě jsou povinni dodržovat Provozní řád objektu.

Pečovatelská služba a zdravotní péče
Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány Pečovatelskou službou města Dobříše
podle individuálních potřeb obyvatel.
Zdravotní péči zajišťuje ošetřující lékař dle vlastní volby žadatele.
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