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Město Svoboda nad Úpou informuje
Novinky v přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou
Úvodem bychom Vám chtěli krátce přiblížit, co jsou Domy s pečovatelskou službou:
dle podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsou Domy s pečovatelskou
službou (dále jen DPS) – domy s byty zvláštního určení, přičemž se jedná o byty ve
vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na
základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelů o tento druh bydlení, s nimiž pak
uzavírá běžnou nájemní smlouvu.
Předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální
služba, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům DPS poskytována na
základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby.
Cílovou skupinou DPS Svoboda nad Úpou jsou primárně příjemci starobního důchodu a
dospělí jedinci invalidního důchodu, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení
sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
!!!!!!!!!! Novinky od 19.6.2015 !!!!!!!!!
Došlo k rozšíření okruhu příbuzných – nyní si mohou požádat o přidělení bytů rodiče,
prarodiče či sourozenci bez trvalého pobytu ve Svobodě nad Úpou, ale musí mít ve Svobodě
příbuzenskou vazbu na svého příslušného přímého příbuzného s trvalým pobytem ve Svobodě
nad Úpou (tj. svého syna či dceru, vnuka či vnučku, bratra či sestru), který má tento trvalý
pobyt ve Svobodě nejméně 12 měsíců před podáním žádosti (nesmí však mít hlášený trvalý
pobyt na ohlašovně MěÚ Svoboda). Tito žadatelé pak nemusí platit jednorázových příspěvek.
Nejvýraznější změnou je otevření nabídky bytů v DPS Svoboda nad Úpou i občanům
z jiných měst a obcí, přičemž došlo k výraznému snížení jednorázového příspěvku za
jednotlivce, který nemá trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou ani příbuzenskou vazbu dle
předchozího odstavce na 10.000,-Kč a v případě manželské nebo partnerské dvojice na
20.000,-Kč.
Nová platná Pravidla pro přidělování bytů včetně Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o
přidělení bytu najdete na webových stránkách městského úřadu www.musvoboda.cz, v sekci
Příspěvkové organizace – Dům s pečovatelskou službou nebo osobně na Městském úřadu, u
sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Hynková - tel. 499 871 105, email: katerina.hynkova@musvoboda.cz
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