CARITAKSEN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN
Tällä hakemuksella haetaan kaikkiin Caritaksen itsenäisen asumisen kohteisiin.
Meillä ikäihminen asuu itsenäisesti, aktiivisesta elämästä ja palveluista nauttien. Monipuoliset
Caritaksen kotihoitopalvelut ovat lähelläsi ja tuttu henkilökunta tekee palvelutalossa asumisen
arjesta helpompaa ja turvallisempaa. Yhteinen toiminta antaa virikkeitä jokaisen arkeen.
Kohteiden tarkemmat tiedot löytyvät nettisivuilta www.caritaslaiset.fi
(asumispalvelut → ikäihmiset).
Otamme yhteyttä Teihin sopivan asunnon vapautuessa. Tarjottavaan asuntoon saa käydä
tutustumassa ennen vuokrasopimuksen laatimista.
Tarkistamme luottotiedot kaikilta hakijoilta.
Huom! Ara-kohteissa (Caritas Matriiti, Metsolan Hovi ja Oulun Rohdos) hakijat hyväksytetään
Oulun kaupungilla ja hakemus käsitellään vasta kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.
Hakemus on voimassa 6 kuukautta hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:
Caritas Palvelut Oy/ Asiakkuussuunnittelu
”hakemus”
Kapellimestarinkatu 2
90140 OULU

ASUNTOHAKEMUS

Hakemus saapunut:________________

Hakijan henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Avio/avopuolison henkilötiedot (täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

□ Omaisen tai yhteyshenkilön tiedot

□ Taloudellinen edunvalvoja

Sukunimi

Etunimi

Sähköposti

Puhelin

Yhteydenotto ensisijaisesti

□ Hakijaan

□ Omaiseen tai yhteyshenkilöön

□ Edunvalvojaan

Huom! Toimitettava asioiden hoitajalta valtakirja.
Haettava kohde / huoneisto (jatkuu seuraavalla sivulla)
Caritas-Koti
Kapellimestarinkatu 2

Metsolan Kartano
Mielikintie 8

Sonaatti
Solistinkatu 3

Härkälinna
Rautatienkatu 88

1h + tk □

2h + kk □

1h + kk □

1h + kk □

2h + tk □

3h + kk □

2h + kk □

2h + kk □

3h + tk + s □

3h + kk + s □

3h + tk □

4h + tk + s □

Caritas Matriiti
Valtatie 37

Metsolan Hovi
Mäkituvantie 1

Oulun Rohdos
Mäkelininkatu 37

1h + kk □

2h + kk □

1h + kk □

2h + kk □

3h + kk □
Rivitalohuoneistot
2h + kk + s □

2h + kk □

3h + kk □

Huom!
Nämä ARA-kohteet
vaativat
hakemukseen erilliset
liitteet.

3h + kk + s □

Maksimivuokra:___________€ /kk
Tulot ja varallisuus (koskee ARA-kohteita, kirjalliset selvitykset liitteeksi)
Brutto- ja pääomatulot
€/kk

Varallisuus
nykyinen arvo €

Asunto- ja muut lainat
€

Hakija
Avio-/avopuoliso
Yhteensä

Selvitys varallisuudesta (kirjalliset selvitykset liitteeksi)
Hakija ja/tai puoliso ja/tai muu asumaan tuleva henkilö omistaa:

□ osakehuoneiston,

□ kiinteistön,

□ pörssinoteerattuja

□ muuta, mitä

omistusosuus ________

omistusosuus ________

osakkeita, yhteensä
_________________

____________________

□ Tyydyttävä

□ Heikko

□ Erittäin heikko

Lisätietoja varallisuudesta:

Toimintakyky
Yleiskunto

□ Hyvä
Liikkuminen

□ Itsenäisesti

□ Kepin avulla

□ Rollaattorilla

□ Pyörätuolilla

□ Avustettuna

Kuvaus toimintakyvystä ja mahdollisista rajoitteista

Nykyisen asunnon kuvaus ja perustelu uuden asunnon tarpeelle

Tarve Caritaksen palveluille tukemaan palvelutalossa asumista
□ Ei palveluja
□ Ateriapalvelu

□ Kotipalvelu □ Kotisairaanhoito
□ Turvaranneke

□ Siivouspalvelu

□ Henkilökohtainen palvelu

Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun luottotietojen tarkistamiseen
___________________
Paikka

____ / ____ 20___
Päivämäärä

________________________________
Allekirjoitus

ARA-kohteiden hakemuksen liitteet

□ Verotodistus sekä esitäytetyn veroilmoituksen osa, josta selviää hakijan varat ja velat kaikilta
huoneistoon muuttavilta
□ Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) kaikilta huoneistoon muuttavilta

□ Sosiaali- tai terveysalan asiantuntijan selvitys terveydentilasta palveluasuntoa varten

Palautus:
Caritas Palvelut Oy/ Asiakkuussuunnittelu
”hakemus”
Kapellimestarinkatu 2
90140 OULU

Lisätiedot:
Anna-Leena Seppänen
puh. 040 769 8615
anna-leena.seppanen@caritaslaiset.fi
www.caritaslaiset.fi

