
KRAJSKY URAD
MOMVSKOSLEZSď KRAJ
odbor sociálních věcí
28. řúna It7,70218 Ostrava

čj,

Sp, zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

MsK 135B9B/2018
SOCl30292l2018/Her
553.7 V10
Mgr. Adéla Schneiderová
595 622 426
posta@msk,cz
201B_10,29

změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Druh služby:
Poslrytována od:
Identifikátor:
Okruh osob: Cílová skupina:

Kapacita:

Místo poslqrtování:
kontakníúdaje:
Forma poskytování:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:

SPoLEČNĚ-JEKHETANE, o. F. §.
U Tiskárny 5I5l3|Přívoz,7O2OO Ostrava 2
68145209
Mgr. Helena Balabánová, ředitel
(dá le jen,,poskytovatel"),

odbomé sociální poradensWí
1. 1.2001
6804682
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitach
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Věková struktura cílové skupiny:
dorost (od 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 * 64let)
mladší senioři (65 - B0 let)
staĚí senioři (nad B0 let)
ambulantní - počet intervencí (30 min. jednání): 1

terenní - počet intervencí (30 min. jednání): 1

občanská poradna sPoLEcNĚ-JEKHETANE
Hlavnítřída 13/3, Šumperk, 787 OI Šumperk t
ambulantní; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

nízkoprahovázařizení pro děti a mládež
25. 2. 1998
3256866

Rozhodnutí

Krajský Úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále též ,,registrující orgán"), věcně a
místně přísluŠný podle ustanovení § 78 odstavce 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějŠÍch předpisŮ (dále též ,,zákon o sociálních službách"), rozhodl podle ustanovení § 82 odstavce 2
zákona o sociálních sluŽbách, na základě žádostí o změnu rozhodnutí o registraci č. j,: MSK 135B9B/201B ze
dne27,9. 2018, MSK 148605l2a79 ze dne 22. 10, 2018 a MSK l49617l20t9 ze dne 22. I0,2018 žadatelem
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Okruh osob: Cílová skupina;

Kapacital

Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poslcytování:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Okruh osob: Cílová skupina;

Kapacita:
Místo poskytování:
KontaKní údaje:
Forma poskytování:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikator:
Okruh osob: Cílová skupína:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Věková struKura cílové skupiny:
děti předškolního věku (6 - 7 let)
mladšíděti (7 - 10 let)
starší děti (11 * 15 let)
dorost (16 - 18 let)
ambulantní - počet klientů: 60
terénní - počet klientů: 40
od 1. 1. 2019: počet klientů: B0
N ízko p ra hov é zařizení pro děti SpoLEČN Ě-J EKH ETAN E
Dělnická 3B7l20, Poruba, 70B 00 Ostrava B
Nízkoprahové zaiízení pro děti a mládež spoLEČNĚrEKHETANE
Božkova 969l65, PYívoz, 702 00 Ostrava 2
Nízkoprahové zaYízení pro děti a mládež SpoLEČNĚ-JEKHETANE
)ílová 2662136, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 O0 - od 1. 1, 2019
ambulantní;
terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů - do 31, 12.20IB;

terénní pro9ramy
L L 2002
4672580
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Věková struktura cílové skupiny:
dorost (od 16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 6a le|
mladší senloři (65 * 80 let)
starší senioři (nad B0 let)
poČet klientů: 2
Terénní programy SpoLEČNĚ-]EKHETANE
Hlavní třída 13/3, Šumperk, 7B7 0l Šumperk 1
terénníslužba je poskytována dle potřeb uživatelů

sociálně aktivizační s|užby pro rodiny s dětmi
1, 1.2009
547746L
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto zpŮsobem Života
ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1 - 7 let)
mladšíděti (7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladšísenioři (65 - B0 let)
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Kapacita:

Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poslrytování:

Druh služby:
Poslqrtována od:
Identifikátor:
Okruh osob: Cílová skupína;

Kapacita:

Místo poskytování:
KontaKníúdaje:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poskytování:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátorl
Okruh osob: Cílová skupina:

Kapacita:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poskytováníl

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Okruh osob: Cílová skupina:

lR $

ambulantní - počet klientŮ: 1
terénní- počet klientŮ: 2
KLUB-Ko
Hlavnítřída 13/3, Šumperk, 7B7 ú Šumperk 1
ambulantní; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

od borné sociální poradenství
14. 10. 2015
5344963
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikouý způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Věková struktura cílové skupiny:
dorost (od 1B let)
mladídospělí(19 - 26 let)
dospělí (27 - 6a b)
mladší senioři (65 - B0 let)
starší senioři (nad 80 let)
ambulantní * počet intervencí (30 min, jednání): 3
terénní - počet intervencí (30 min, jednání): 3
občanská poradna SPoLEČNĚ-JEKHETANE
Dělnická 3B7l20, Poruba, 70B 00 Ostrava B
obča nská poradna sPoLEČNĚ-JEKHETANE
U Tiskárny 5I5l3, Přívoz,70200 Ostrava 2
ambulantní; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

terénní pro9ramy
14. 10. 2015
9760673
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikorni způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Věková struktura cílové skupiny:
dorost (od 18 let)
mladídospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladší senioři (65 - B0 let)
starší senioři (nad B0 let)
počet klientů: 2
Terénní programy SpoLEČN Ě-J EKHETAN E
Dělnická 3B7l20, Poruba,70B 00 Ostrava
Terénn í programy SPOLEČN Ě-JEKHETAN E
U Tiskárny 57513, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
14.10.2015
235527o
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1 - 7 let)
mladšíděti (7 - 10 let)
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Kapacita:

Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poskytování:

odůvodnění
Dne 27. září 2aIB poskytovate| požádal pod čj, MSK 135B9B/201B o změny v poskytování sociální služby

,,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi", identiflkátor 2355270, které se týkaly hlášení změn

zaměstnanců, provozní doby, okamžité kapacity soc, služby a cílové skupiny. Následně obdržel dne 22. října

2018 registrující orgán upřesňující žádost evidovanou pod čj. MSK 148617l20l9, která konkretízuje okruh

osob, pro který je předmětná sociální služba určena, provozní dobu sociální služby a okamžitou kapacitu,

Téhož dne pak registrující orgán obdžel od téhož poslrytovatele žádost o rozšření místa poskytování sociální
služby ,,nízkoprahové zařízení pro děti a mládež', identifikátor 3256866, evidovanou pod čj, MSK

14B605/201B.

Dle ustanovení § 140 správního řádu správní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední
usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak

věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv

nebo oprávněných zájmů účastníků. Spo;it řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne

nebezpečíújmy některému z účastníků. Usneseníse pouze poznamená do spisu. Jelikož se jednalo o změny
téhož účastníka řízení týkající se stejného předmětu řízení věcně související, vydal správní orgán usnesení č. j.

MSK 150222l20LB ze dne 29, 10. 2018 o spojení řízení o provedení změn registrovaných údajŮ sociálních

služeb podaných vžádostech pod č. j,: MSK 135B9Bl201Bzedne27,9.2018, MSK 14861Z2018 ze dne22,
10. 2018 a MSK 148605/2018 ze dne 22, ía. 2018, kdy tato řízení budou nadále vedena pod sp. zn.

SOCI30292lZOlB/Her,

Předmětem žádosti o změnu registrace sociálníslužby,,sociálně aktivizačníslužby pro rodiny dětmi" KLUB-KO,

identifikátor 2355270, byla změna kapacity v ambulantní a terénní formě, a to v ambulantní formě na 1 klient

a v terénní 4 klienti. Zároveň účastník řízení specifikoval okruh osob, kterému je soc. služba urČena, kdy

v žádosti ze dne 27, 9. 2078 žádal o rozšření okruhu osob, v upřesňující žádosti ze dne 22. n.2018 jiŽ ovŠem

pouze specifikoval stávající okruh osob, bez dalšího rozšíření jako v původní žádosti, Zároveň žádal o Úpravu

časového rozsahu předmětné sociální služby.

V žádosti podané 22. 70,2018 pod čj. MSK 148605/2018, žádá účastník řízení o rozšíření místa poskytování

sociální služby ,,nízkoprahová zařízení pro děti a mládež", identifikátor 3256866, o adresu Jílová 2662136,

Ostrava - Moravská Ostrava, 70Z 00, zúžení formy poskytované soc. služby na ambulantní, a to na vŠech

místech poskytovánr, a rovněž úpravu provozní doby jednotlivých zařízení s účinností všech vy,jmenovaných

změn od 1, 1. 2019. K žádosti přiložil účastník řízení kopii smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27,

října 2018 k prostorám na adrese Jílová 2662136 v Ostravě - Moravské Ostravě, uzavřené mezi SPOLEČNĚ-

starší děti (11 * 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladšísenioři (65 - B0 let)
ambulantnf - počet klientů: 1
terénní- počet klientů: 4
KLUB-Ko
U Tiskárny 5I5l3, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
ambulantní; terénníslužba je poskytována dle potřeb uživatelů

www.msk.cz

.:',.j9íjli]] ]1ij li iill|]il::lIl fi:lr,_l; i;l,:ii;;,;l .,iFq\i ilLt\l 
|l,

", l;lltr:,, "q"ď.,



JEKHErANE, o, P. s. se sídlem U Tiskárny 5t5l3, 702 aa osfuava, tč osr,4szog a vlastníkem předmětné
nemovitosti, a to od 1, 1. 2019.

Dle ustanovení § 82 odstavce 2 Úkona o sociálních službách o změnách údajů, které jsou náležitostí
rozhodnutí o registraci Podle § 81 odstavce 2, vydává registrující orgán rozhodnutio změně registrace, a to
na základě PÍsemné Žádosti poslqfiovatele sociálních stužeb. žáoost o změnu registrace obsahuje údaje,
ktených se změnY t'ýkaj| doloŽené příslušnými doklady. poskytování sociální sluíuy v souladu s těmitozměnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

KrajskY Úřad Moravskoslezského kr:aje, odbor sociálních věcí, zhodnotil veškeré doložené podklady pro vydání
rozhodnutí a rozhodl Žádostem poslrytovatele o změny registrace vyhovět. Na základě těchto skutečností bylovYdáno zdejŠÍm kr{ským Úřadem v souladu s ustanovením § 82 odstavce 2 zákona o sociálních službách
rozhodnutíč. j,: MSK 135898/2018 o změně regístrace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
noz€ŠÍrch 

1ie!nisŮ, 
Oo 15 dnŮ ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu pra." a sociálních věcí

CR, a to Podáním uČiněným Prostřednictvím Kr{ského úřadu Moravskoslezského kr{e, odboru sociálních věcl,
28, října Lt7,70218 Ostrava.

,,otisk úředního razítka..

Mgr. DanielRychlík
vedoucí odboru sociálních věcí

účastník řízení
SPOLEčNĚ-JEKHETANE, o,p,s., U Tiskárny 515/3, přívoz,7a2 llostrava 2
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Doložka konr-erze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, kteý vznikl pod pořadovým ěíslem 701027 006139 převedením z dokumentu
obsazeneao v datové zprávě, skládajícího se z 5 listu, se shoduje s obsahem dokumentq jeňož převedením vznikl.

-A.utorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich
soulad s právními předpisy.

\-stuPní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvaliťrkovanllim elektronic§m
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.12.2018 v 16:15:00,
Ki'alifrkovanY elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti
kvaliťrkovaného certifikátu pro elektronic§ podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplátnár;;ch
certif,rkátŮ vydanému k datu 21.12.2018 13:56:29. Úda;e o kvalifikovaném eiektronickém podpisu e. t: ěislo
kvalifikovaného certifikátu pro elekronic§ podpis 37 D4 E0, kvalifikovaný certifikát pro elektronic\ý podpis byl
\Ydál kvalifikovaným poskytovatelem služeb r.ývářejících důvěru PostSignum Qualified CA2, Čest"t pošta,
s.P. [IC 47114983] pro podepisující osobu Mgr. Daniel Rychli\ vedoucí odboru, odbor sociálních vécí,2313,
Moravskoslezslrý kraj IIC 70890692]. tJznávany elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným
Časovým razítkem nebo kvalifikovan$n elektroniclgírn časovým razítkem vydaným kvalifikovaný.rn
poslgtovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne21.12.2018 v 16:15:00. Úaa3Ó o časovém razítá:
datum a ěas 02.11.2018 09:22:46, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 2D ČB E8, časové razítko
bylo vydáno kvalifikovaným poskýovatelem PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

VstuPní dokument obsažen} v datové zprávé byl podepsrán vícenásobnýrn kvalifikovaným elektronic§m
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.12.2018 v 16:15:00.
Kvalifikovan} elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti
kvalifikovaného certifikátu pro elektroniclry podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněnych
certifildtŮ vy'danému k datu 2r.12.2018 13:56:29, ÚOa;é o kvalifikovaném elektronickém podpisu 

'e. 
z: oisto

kvalifikovaného certifikátu pro elektronic§ podpis 37 D4 E0, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl
vydálkvalifikovaný.m poskytovatelem služeb r,ývářejících důvěru PostSignum Quatified CA2, ČeJnn pošta,
s.P. [IC 471I4983l pro podepisující osobu Mgr. Daniel Rychlilq vedoucí odboru, odbor sociálních věcí,}3l3,
Moravskoslezský kraj [IC 70890692). IJznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným
Časovým razítkem nebo kvalifikovan;ihn elektronickým časovým razitkem vydanýrn kvalifikovanýn
pos§ňovatelem. Platnost časového ruzítka byla ověřena dne2I.12.2018 v 16:15:00. Úda;e o časovém razítÚ:
datum a čas 02.11.2018 09z23z21, číslo kvalifikovaného certifikátu pro ěasové razitko 2D ČB E9, časové razítko
bylo vydáno kvalifikovaným poslgtovatelem PostSignum Qualified CA 3, Česk{ pošta, s.p. [IČ 47114983l.

Vystavil: Česlcí pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 2
Česká poštao s.p. dne 21.12.2018

Jménoo njíjmení a podpis osoby, která
PETRA SEBESTOVA J

otisk úředního razítl<az
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konverzi dokumentu provedla:

é,
tl 43 45311-5070 1 -1 8 12 21161 425

Pouómka:
Kontrolu této doložlcy lze provést v centrdlní evidenci doložek přístupné Eůsobem umožňujícím dólkouý příslup na adrese
h ttp s : /tluww. czcc hp o i nt cz/ov er ov acido l o zky.
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