HOUSING FIRST

Nájemní smlouva k bytu je zpravidla uzavřena na
období jednoho roku, s možností jejího prodloužení.

PRO RODINY S DĚTMI
V LOUNSKÉM OKRESE

V případě, že jste zakroužkovali odpověď ANO,
vyplňte následující anamnestický dotazník. Při
vyplňování dotazníku mějte na paměti, že všechna
uvedená data jsou velmi důležitá pro zařazení do
projektu. Data uvádějte přesná a pravdivá.

Máte zájem být zařazen do projektu
Housing First? (zakroužkujte)

ANO

NE

Jedná se o projekt, který nabízí v lounském okrese
rodinám s dětmi možnost získání nájemního bytu.
Jednoduše řečeno, byl by to byt, kde byste mohli
dlouhodobě bydlet, pokud budete řádně platit
nájemné a energie, nebudete ničit vybavení bytu a
v rámci možností budete slušně vycházet se sousedy.
Podporu v novém bydlení Vám bude nabízet sociální
pracovník, který Vám bude pomáhat řešit složité
životní situace.

Vyplněný anamnestický dotazník doručte (osobně či
poštou) sociální pracovnici projektu Bc. Renátě
Cinegrové, DiS. na adresu Vavřinec, z.s., NÁM.
SVOBODY 9, 438 01 ŽATEC.

Dotazníky je možné doručovat průběžně.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015730 Housing First pro rodiny
s dětmi v Lounském okrese

Anamnestický dotazník
mapování rodin s dětmi v bytové nouzi v lounském okrese
Cílem sběru těchto anamnestických dotazníků je mapování rodin s dětmi v bytové nouzi, které žijí na území lounského
okresu. Na základě tohoto mapování budou vybrány rodiny, kterým bude přidělen byt v rámci projektu Housing First.

Souhlas dotazovaného s poskytnutím osobních údajů
Svým podpisem stvrzuji níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů rodiny.
Já, ___________________________________, poskytuji dne __________________________ na základě své
svobodné vůle své pravdivé osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v tomto anamnestickém dotazníku. Zároveň
tímto uděluji svůj souhlas zapsanému spolku Vavřinec, z.s., IČO: 01539353, se sídlem Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Informace uvedené v dotazníku budou sloužit pouze pro vyhodnocení vhodnosti dotazované rodiny pro zařazení do
programu Housing First. Přístup k informacím uvedených v dotazníku budou mít pouze pověření pracovníci spolku
Vavřinec, z.s..
Informace nebudou poskytovány dalším třetím stranám. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při
zpracování osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Podle ustanovení §12 a §21
zákona o ochraně osobních údajů, má dotazovaný zejména právo být na základě žádosti informován o zpracování svých
osobních údajů bez zbytečného odkladu. Dále má právo požádat zpracovatele o blokování nesprávných údajů,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na
dobu 15 let po jejímž skončení budou listiny skartovány a data vymazána.
Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.
_____________________________________
Podpis dotazovaného

Číslo dotazníku NEVYPLŇUJTE !!! (vyplní koordinátor projektu Housing First)
Datum převzetí dotazníku
Číslo dotazníku

Identifikace zájemce o zařazení do projektu Housing First
Jméno, příjmení
Telefonní kontakt
Jiný kontakt*
* vyplňte v případě, že Vás nelze telefonicky zastihnout (můžete zde uvést i jinou kontaktní osobu, vč. možného způsobu
kontaktování)

Pokud byste získal(a) byt, je někdo další, kdo s Vámi bude bydlet? Pokud ano, vypište níže do tabulky věk a vztah
k Vaší osobě.
věk v době dotazování

vztah k žadateli (např. dcera, manžel, atd.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Máte Vy nebo jiný člen domácnosti nějaké zdravotní problémy, které je třeba zohlednit při případném přidělení
bytu, popř. jsou důvodem odchodu ze současného bydlení? (např. nutnost bezbariérovosti bytu, plíseň v bytě…)

Uveďte, kde jste bydlel(a) poslední tři roky (začněte nejstarším obdobím a pokračujte do současnosti) 1
Typ bydlení

1

Přibližné období

Adresa

Příklad vyplnění:
Typ bydlení
Azylový dům
U příbuzných

Přibližné období
Leden 2019 – listopad 2019
Listopad 2019 – únor 2020

Adresa
Žatec, Studentská ul.
Žatec, Příkrá ul.

Zaškrtněte, kde v současné době bydlíte?
Žiji na ulici
Žiji u příbuzných nebo u známých – uveďte adresu
Žiji v azylovém domě – uveďte název a adresu azylového
domu
Žiji na ubytovně – uveďte název a adresu ubytovny
Žiji v nevyhovujícím soukromém bydlení – uveďte adresu
a důvod, proč je toto bydlení nevyhovující
Žiji ve squatu
Žiji v tréninkovém bytě – uveďte adresu
Žiji v karavanu, chatce
Žiji v dětském domově nebo v Klokánku – uveďte adresu
Žiji v nájemním bytě – uveďte adresu
Žiji v nevyhovujícím nájemním bytě – uveďte adresu a
důvod, proč je byt nevyhovující
Žiji ve vězení – uveďte místo výkonu trestu
Využívám služeb noclehárny
Jiné bydlení – uveďte jaké
Nechci odpovědět
Nevím
Kolik let žijete v lounském okrese?

Kdo může potvrdit nebo jak můžete potvrdit, že v lounském okrese skutečně žijete? (Např. lékař, městská policie,
sociální pracovnice, ..)

Co Vám nejvíce brání sehnat bydlení u soukromníka?
Kauce
Etnická příslušnost
Národnost, občanství
Početná rodina
Věk
Dluhy
Vzhled
Jiné (konkretizujte)

Pokud získáte bydlení, z čeho budete platit nájem?

V jakých oblastech byste měl(a) zájem využít podpory sociálního pracovníka?

Chcete sdělit další důležité informace pro získání bydlení, na které se výše neptáme? Pokud ano, využijte tento
prostor.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Identifikace tazatele
Organizace (popř. dobrovolník)
Jméno, příjmení
E-mail
Telefon
Místo vyplnění dotazníku
Datum a čas vyplnění dotazníku

Prohlášení o zachování mlčenlivosti tazatele
Podle §15 zákona o ochraně osobních údajů je tazatel povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uvedených
v tomto dotazníku. Dále je povinen dodržovat bezpečností opatření tak, aby předešel možnému ohrožení zabezpečení
těchto údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení dotazování a předání dotazníku realizátorovi projektu Housing
First, kterým je Vavřinec, z.s..
Já, ___________________________________, dne ____________________ stvrzuji svým podpisem, že budu
zachovávat mlčenlivost o údajích, které se dozvím při vyplňování tohoto dotazníku a nebudu tyto údaje sdílet mimo
spolek Vavřinec, z.s..
_____________________________________
Podpis tazatele

Poznámky tazatele
Všiml(a) jste si v průběhu rozhovoru nějaké skutečnosti, kterou považujete za důležitou ve vztahu k zařazení do
projektu? V případě, že ano, krátce prosím zaznamenejte, čeho jste si všiml(a).

Děkujeme Vám za spolupráci při vyplnění dotazníku.

