Vyjádření k podané žádosti o umístění do DPS TN
Zdeněk Špaček, Na Odbočce 93, Trutnov 2
Věk 72 let, počet bodů 19.
Žádost byla podána dne 14.10.2020.
Sociální šetření bylo provedeno z důvodu nouzového stavu telefonicky. S klientem se dá po telefonu i
lépe domluvit – velmi špatně slyší.
Pán dlouhodobě žije v 1 pronajaté místnosti na okraji HSM ve 2. patře v domě bez výtahu. Dům je
starý a neudržovaný, majitel chce dům opravovat. Topí se hlavně v kamnech dřevem, je instalován i
přímotop, z důvodu vysokých nákladů ho ale používá jen občas. WC v patře, nyní bez vody, splachuje
kbelíkem. Bzt je bez koupelny. V bytě pouze studená voda, vodu si ohřívá a myje se u umyvadla.
Kolegyně Bc. Tomešová, která již v minulosti pana Špačka navštívila, stav domácnosti potvrdila.
Pán uvádí bolesti zad, bolest nohy, problémy s tlakem, špatný krevní obraz. Má již problém s topením
dřevem, vynášením po schodech. Někdy si pán uvaří, je to však výjimečně. Většinou docházel na
obědy do Hospody u Kousala – má to přes silnici. Nyní dovoz obědů. Žádné pečovatelské služby
nevyužívá.
PnP nemá, ZTP také ne.
Má 2 sestry (Nový Rokytník a Adršpach), nestýkají se, pouze si napíší k Vánocům, narozeninám. Jiné
příbuzné tu nemá. Klient vždy žil sám, je samotářský.
Nemá požadavek na konkrétní DPS.
Klient uvedl, že majitel chce, aby se nájemníci po novém roce vystěhovali, bude dům rekonstruovat.
Dne 18.11.2020 byl telefonicky kontaktován majitel nemovitosti, který tuto informaci potvrdil. Nájemníci
se měli vystěhovat již minulý měsíc, s panem Špačkem je domluven, že ho nechá v bytě do konce
roku. Nyní dostal klient prodloužení smlouvy na listopad, prodlužuje nyní smlouvy po měsíci. Déle ho
tam bydlet nechat nemůže, má již nasmlouvané pracovníky, dům se bude kompletně rekonstruovat,
nejde, aby jeden byt zůstal obsazený.
Žádost měla být projednána na jednání SK 11.11.2020, vzhledem k mimořádným opatřením spojeným
s COVID-19 se předsedkyně sociální komise RM rozhodla zrušit jednání sociální komise RM, které se
mělo konat ve středu 11.11.2020 od 15.30 hodin.
Zapsala: Mgr. Petra Junková, 18.11.2020
Vyjádření předsedkyně sociální komise:
Po prostudování a posouzení příslušné dokumentace a bodového ohodnocení v Kritériích pro
umístění v DPS uděluji souhlas k zařazení žadatele pana Zdeňka Špačka do pořadníku k přidělení
bytu v DPS. Souhlas uděluji bez předchozího projednání sociální komise, která se z důvodů
uvedených výše nekonala.
Martina Vágner Dostálová

