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PRAVIDLA PRO UMÍSTĚNÍ DO NÁJEMNÍHO BYTU
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ HARMONIE I., II.
Podmínky pro podání žádosti:
1) Osoby starší 60-ti let a osoby se zdravotním postižením, které nepotřebují pomoc
24 hodin denně
2) Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
3) Trvalé bydliště v Náchodě a příměstských částech Běloves, Babí, Pavlišov, Malé
Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov
4) Občané z obcí územního obvodu Pověřeného obecního úřadu Náchod, se
kterými MěSSS uzavřelo obstaravatelskou smlouvu o poskytování sociálních služeb
na svém území a dále za předpokladu, že volnou kapacitu v Harmonii nelze obsadit
občany z Náchoda

Podmínky pro umístění:
1) Naplnění kritérií – viz tabulka „Bodové hodnocení“
2) Doporučení rozmisťovací komise schválené Radou města Náchoda

Podmínky pro ukončení:
1) Zdravotní stav osoby se zhoršil natolik, že bude nutné zvolit jiný typ sociální služby
2) Odmítnutí zájemce – viz standard č. 3 (nesplnění podmínek pro umístění)

Podmínky vylučující umístění:
1) Zdravotní stav osoby vyžaduje:
-

trvalé odborné ošetřování a léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení

-

obsluhu jinou osobou 24 hodin denně

2) Osoby, které trpí zdravotními postiženími a chorobami, které podstatně omezují
schopnost pohybu a sebeobsluhy, mohou ohrozit sebe nebo okolí (např. infekční
choroby všech druhů a stádií, psychózy a psychické poruchy, chronický alkoholismus
a toxikomanie, degenerativní nervové nemoci, demence, těžké tělesné postižení,
apod.)
3) Osoby kompletně imobilní (budovy nejsou bezbariérové)
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Postup při uvolnění nájemního bytu
Při uvolnění nájemního bytu zkontaktuje sociální pracovnice žadatele o přidělení bytu, zda
mají zájem na umístění do nájemního bytu, popř. domluví termín jednání. Jednání probíhá
v domácnosti žadatele a je s ním vyplněn Zápis – podklad k výběrovému řízení a Bodové
hodnocení. Žadatelé, kteří získali min. 8 bodů, jsou vhodní k umístění do nájemního bytu.
Z jednání sociální pracovnice napíše zápis pro rozmisťovací komisi. Přidělení bytu zvláštního
určení schvaluje Rada města na základě stanovených kritérií po projednání a doporučení
rozmisťovací komise MěSSS Marie prostřednictvím odboru SVZ MěÚ Náchod.
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