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Dům s pečovatelskou službou v Dobříši
DPS je objektem města Dobříše ve vlastnictví a správě města Dobříše Mírové nám. 119,
odbor kanceláře města, tel. 318533306
O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města Dobříše na základě:
a)
b)
c)
d)

provedeného šetření
návrhu Pečovatelské služby města Dobříše
vyjádření ošetřujícího lékaře
stanovení sociální a zdravotní naléhavosti (Sociální a zdravotní naléhavost
určují pracovníci pověření městskou radou)
e) doporučení bytové komise.

Podmínky pro přijetí do DPS
1. Žadatel o DPS musí být občanem města Dobříše, trvale zde žijícím.
2. Ubytování v DPS se poskytuje starším osamělým občanům, popřípadě
manželským dvojicím, jestliže jde o osoby starší šedesáti pěti let, nebo
mladším šedesáti pěti let trvale invalidním, za předpokladu, že potřebují
pomoc pečovatelské služby, nebo lze u nich předpokládat, že budou potřebovat
pečovatelskou službu z důvodu zhoršení zdravotního stavu, popř. v době
podání žádosti žijí v bytech nižší kategorie, v bytech s vyšším podlažím, nebo
jinými bytovými nedostatky, které ztěžují životní podmínky těmto občanům.
3. Pokud má žadatel zájem o užívání bytu v DPS, a je nájemcem městského bytu,
musí ihned po umístění v DPS tento byt vrátit městu Dobříš.

Skutečnosti vylučující přijetí do DPS
Do DPS nemohou být přijati občané trvale ležící, postižení psychózami a jinými
psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožují okolí, popřípadě občané, kteří
soustavně narušují občanské soužití, a u kterých je důvodná obava z narušování
soužití obyvatel v DPS (např. alkoholici, narkomani apod.).
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Přechod nájmu
Pokud osoba, které na základě usnesení Rady města Dobříše vznikl na byt v domě
s pečovatelskou službou nárok, přestane splňovat výše uvedené podmínky, bude jí
nájemní smlouva vypovězena a užívací právo k bytu nepřechází na jiné osoby.

Nájemné a provozní řád
Úhrada za nájemné je stanovena Městem Dobříš dle platných zákonů o hospodaření
s byty. Byt si občané zařizují vlastním nábytkem a vybavením.
Občané umístění v DPS jsou povinni dodržovat Provozní řád DPS, zejména dodržovat
zákaz chovu domácích zvířat.

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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