INFORMACE K PODMÍNKÁM PŘIDĚLENÍ NÁJEMNÍHO BYTU
V PEČOVATELSKÉM DOMĚ STARÝ JIČÍN

1. Výstavbu podporovaných pečovatelských bytů (dále jen PČB) podporuje Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky. Cílem jejich výstavby je zajištění sociálního
bydlení pro osoby dané cílové skupiny, k získání nebo zachování a tímto k prodloužení
jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně jim také umožnit efektivnější
poskytování terénních služeb sociální péče.
Cílovou skupinou se rozumí: osoby v nepříznivé sociální situaci, které musí
prokázat, že jejich čistý měsíční příjem nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě
1 členné domácnosti. V případě 2 členné domácnosti 1,0 násobek.
Jejich soběstačnost je snížena důsledkem:
 věku – senioři ve věku 65 let a více (65+),
 zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci druhé fyzické osoby.
2. Zájemce k datu uzavření nájemní smlouvy rovněž nesmí mít ve vlastnictví ani
podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům či byt. Tuto podmínku musí
splnit i další členové domácnosti, kteří budou v podporovaném PČB bydlet.
3. V případě uvolnění bytu dle Vašeho požadavku a Vy budete již v pořadí – bude Vás
informovat sociální pracovník Obecního úřadu Starý Jičín a domluví si s Vámi nebo
s Vámi určenou kontaktní osobou termín sociálního šetření v místě Vašeho bydliště.
Sociální pracovník Vám poté sdělí veškeré informace týkající se získání nájmu a
bydlení v PČB Pečovatelského domu Starý Jičín.
4. V Pečovatelském domě Starý Jičín jsou rovněž k dispozici k pronájmu také byty
zvláštního určení (bezbariérové malometrážní byty se sociálním zařízením). Tyto
byty mohou být pronajaty osobám zdravotně postiženým od 18 let, s podmínkou
doporučení praktického/ošetřujícího lékaře žadatele – formuláře a další informace
budou předány sociálním pracovníkem. Mohou být také pronajaty na dobu určitou
osobám starších 18 let, nacházejících se v tíživé životní situaci.
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