Obec Svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113
696 04 Svatobořice - Mistřín
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
DPS je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jejichž stav nevylučuje poskytování
pobytových sociálních služeb a jsou schopni samostatného celodenního pobytu
ve vlastním nájemním bytě, bez dohledu personálu.

Podmínky pro přidělení bytu
- věk 65 let nebo mladší s plně invalidním důchodem nevyžadující
celodenní péči
- zavedená pečovatelská služba minimálně v rozsahu 3 úkonů
- přiznaný příspěvek na péči
- žadatel o DPS umožní zástupcům sociálně-zdravotní komise pro DPS
provést sociální šetření ke zjištění sociálních, rodinných a zdravotních
poměrů
- evidenčně i fakticky jediný bydlící v domě nebo bytě
- žadatel žije ve společné domácnosti a spolubydlící se o něho nemohou
prokazatelně starat (z vážných osobních, sociálních nebo zdravotních
důvodů)
- klient musí být částečně soběstačný, schopen pohybu po bytě
- přednostně budou přijímáni občané s trvalým pobytem na území obce
Svatobořice-Mistřín
- pokud obyvatelé DPS nebudou dodržovat pravidla, je možné vyloučení
z DPS
Žádosti budou posuzovány podle soběstačnosti žadatele a jeho potřeb. Tzn.
podmínkou je potřeba pečovatelské služby a nevhodnosti bydlení.

Po vyhodnocení žádosti, zda je žadatele možné přijmout, je žádost zařazena do
pořadníku.
Žádost posuzuje sociálně zdravotní komise, složená ze zdravotníků, sociálních
pracovníků a dalších zaměstnanců obce.
Vyplněný formulář žádosti s doporučením ošetřujícího lékaře si zájemce podá na
Obecním úřadě ve Svatobořicích-Mistříně, u paní Bc. Květoslavy Změlíkové,
Hlavní 1000/113, která žádosti eviduje a podává informace.
V domě s pečovatelskou službou poskytuje pečovatelskou službu Charita Kyjov
na základě registrace služby u MPSV. Služby jsou účtovány na základě ceníku
Pečovatelské služby Charity Kyjov a nejsou zahrnuty v ceně ubytování.
V DPS lze poskytovat tyto pečovatelské úkony dle Charity Kyjov- pečovatelské
služby
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

O přidělení bytu rozhoduje Rada obce Svatobořice-Mistřín, na základě návrhu
sociálně-zdravotní komise pro DPS.

Do DPS nelze přijímat občany:
1. trvale ležící
2. osoby postižené duševní nemocí, kteří potřebují trvalý dohled
3. vyloučeny jsou nemoci infekčního charakteru a osoby s rysy
nesnášenlivosti a sociálního jednání
4. osoby trpící alkoholismem a jinými toxikomániemi, které by narušovaly
kolektivní soužití

Předpokládá se, že občan, u kterého v budoucnu nastane potřeba trvalé odborné
zdravotní péče, bude souhlasit s umístěním v odpovídajícím zdravotním zařízení.
Podmínky pro přidělení bytu byly schváleny usnesením Rady obce SvatobořiceMistřín dne 14. 5. 2012.

