Název životní situace
SNÍŽENÁ SOBĚSTAČNOST Z DŮVODU VĚKU, CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NEBO
ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ – POTŘEBA PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Základní informace k životní situaci
Občan, který není schopen zajistit si péči o vlastní osobu a vyžaduje pomoc jiné fyzické osby
při zvládání nejrůznějších úkonů.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Obec v samostatné působnosti
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan podá žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, po posouzení nároku
je/není zařazen jako čekatel do pořadníku žadatelů.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Získat potřebné informace a formuláře na základě osobního nebo telefonického jednání
s příslušnou sociální pracovnicí, příp. vyplnit formulář žádosti na internetových stránkách.
Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 , odbor sociálních věcí, oddělení sociálních
služeb.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních
služeb, sociální pracovnice Miloslava Nováková, kancelář č. 3, přízemí, tel. 353118547.
V úřední dny: pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hod.
Mimo úřední dny: po telefonické domluvě s danou pracovnicí a nebo bez telefonické domluvy
s jakoukoliv pracovnicí oddělení, která je přítomna na pracovišti.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
občanský průkaz - povolení k trvalému pobytu, výměr důchodu, vyjádření lékaře
(předepsaný tiskopis), listina o ustanovení opatrovníka, rozsudek o omezení způsobilosti
k právním úkonům
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, vyjádření lékaře - u příslušné
sociální pracovnice nebo na www.mmkv.cz
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek se nepožaduje.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, lhůty nejsou stanoveny.
Elektronická služba, kterou lze využít
www.mmkv.seznam.cz
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Vyřazení z pořadníku, odejmutí přiděleného bytu.
Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2012
Popis byl naposledy aktualizován
29.03.2012
Datum konce platnosti popisu
-----

