Příloha č.1
Vymezení cílové skupiny:
Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a jejich
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 0,75násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo
1,0násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
•

věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo

•

zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl.,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

•

finančními a majetkovými poměry

Nájemní smlouvu do pečovatelského domku je možné uzavřít pouze, pokud nájemce nemá ve
vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani
družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové jeho
domácnosti, kteří by v pečovatelském domku bydleli. (poznámka: vztahující se k finančním a
majetkovým poměrům).
Bydlení v pečovatelském domku:
Bydlení v pečovatelském domku je poskytováno na základě uzavřeného nájemního vztahu
mezi Svazkem obcí AZASS a nájemcem. Souběžně dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí
sociální služby poskytované pečovatelskou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny pro pečovatelský domek je uzavřena na dobu 2 let.
Pečovatelská služba:
Pečovatelská služba je sociální služba, která pomáhá zlepšit kvalitu života občanům, kteří se
ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním
postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim dle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich
zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve
vlastních domácnostech.

Pečovatelská služba zajišťuje pomoc dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů: běžné úkony pomoci péče o
vlastní osobu (např. podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při
orientaci v prostoru), pomoci při osobní hygieně, pomoci při zajištění stravy, pomoci zajištění
chodu domácnosti (úklid, nákup, běžné pochůzky do veřejných institucí, praní a žehlení) a
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do zdravotnických zařízení,
na orgány veřejné moci a do veřejných institucí).
Vhodné je připomenout, že pečovatelská služba se odlišuje od obdobné služby, kterou je
osobní asistence. Osobní asistent pobývá s uživatelem v jeho domácím prostředí a pomáhá
mu, pečovatelka dojíždí do domácnosti uživatele poskytovat předem nasmlouvané konkrétní
úkony.

