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28. rjna I17, 702 lB Ostrava
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spoLEčruĚ-lEKHETANE. o. p. .

U Tiskárny 515/3, P ívQ4 702 00 ostrava 2
68r45?09
Mgr. Helena Balabánová, editel
(dále jen,,poskytovatel").

změnit regi trované ridaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

čj.,

Sp. m.:

Vy izuje:

Telefon:

t-mail:

Datum:

Kapacita:

ít4ísto poslrytování:
Kontaktní ťrdaje:
Forma poslqrtování:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátar:

MsK 126558 l20I9
S0clzsc4Il20L9lZon
553,7 S10 N
Ing, Martina Zonková
595 622 75l
posta@msk,cz
2019-09-I7

okruh osob: cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučen, ch komunitách

odborné sociáIní poradensWí
j., 1. 2001
6804682

osobY, které vedou rizikov zpr3snb Života nebo jsou tímto rpr}sobem života
ohroženy
Věkcvá struktura cííové skupinyl
dorost (od t8 let}
míadí dospělí {19 * 26let)
dospělí {27 * 64 !et)
mladší senio i (65 * 80 let)
starší senio i (nad B0 let)

{30 ání}; 1
min. 1

-JEK
Hlavní t ída 13/3, Šumpe rk, 787 01 Šumperk 1
ambulantnÍ; terónní sluŽba je poskytována dle pot eb uživatel

nízkoprahová zafrzení pro děti a mládež
25, 2, 199B
3256866

Rozhodnutí

Krajsk ad Moravskostezského kraje, odbor sociálních věcí (dáIe též ,,registrující orgán,.), věcně a
místně P ÍsluŠn Podle ustanovení 78 odstavce 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
PozdějŠÍch P edPis (dále téŽ ,,zákon o sociálních službách"), rozhodl podle ustanovení 82 odstavce 2
zákona o sociálních sluŽbách, na základě žádosti o změnu registrace čj, MsK 126558/2019 ze dne 23, 8. 2018,
MSK 126558/2019 žadatelem
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].--- ::-:: Cilová skupinal

*..3 3acita:
'.iisto poskytování:
Ko nta ktn í ridaje:
i,l ísto poskytování:
Kontaktní ridaje:
M ísto poskytování:
Kontaktní ridaje:
Forma poskytování:

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

Kapacita:
Místo po kytování:
Kontaktní ťrdaje:
Forma poskylování:

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

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími

] e\^/

Věková struktura cílové skupiny:
děti predškolního věku (6 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)
starší cjěti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
ambulantní - počet klientr3: B0
N ízkopra hov é zaYízení pro děti SpOLrČruĚ-:rrnrTANE
Děinická 3B7 l20, Poruba, 70B 00 Ostrava B
|,.Jízkoprahové zarízení pro děti a mládež SPOLEČIrIĚ-:EKHETANE
Božkov a 969165, P ívoz, 702 00 Ostrava 2

Nízkoprahové zarízení pro děti a mládež SPOLEČIVĚ-:EKHETANE
Jílová 2662136, Ostrava * Moravská Ostrava, 702 00
ambulantní

terénní programy
1, 1. 2002
467 2580
osoby žijící v sociálně vyloučen,ich komunitách
osoby, které vedou rizikov, zpr3sob života nebo jsou tímto zp sobem Života
o h rože ny
Věková struktura cílové skupiny:
dorost (od 16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 |et)

dospělí (27 - 64 let)
mladší seniori (65 - B0 let)
starší senio l (nad B0 |et)
počet klient : 2
Terénn í prog ramy spoLEČrvĚ-:EKHETANE
Hlavní t ída 7313, Šumperk, 7B7 01 Šumperk 1
terénní služba je poskytována dle pot eb uživatelr3

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1. 1. 2009
547746l
osoby žilící v sociálně vyloučen ch komunitách
osoby, které vedou rizikovy zp sob života nebo jsou tímto zpr3sobem Života
ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti p edškolního věku (1 - 7 let)
mladší děti {7 - 10 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí (19 * 26 let)
dospělí {27 - 64 let)
mladŠí senio i (65 * B0 let)
ambulantní - počet k|ient : 1
terénní - počet klienti3l 7

KLUB_Ko
Hlavní t ída 13/3, Šumperk, 7B7 01 Šumperk 1



=: -* 3 3osKytování: ambulantní; terénní služba je poskytována dle Pot eb uŽivatel

Druh služby:
Posh/tována od:
Identifikát*r:
Okruh *sob: Cílová skupina:

Kapacita;

Místo poskytování:
Kontaktní dajel
Místo postrytování:
Kontaktní tidaje:
Forma poskytování:

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

Kapacita:
Místo poskytování:
Kontaktní daje:
Místo poskytová,níl
Kontaktní tidaje:
Forma poskytování:

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

odborné sociáIní poradenstrrí
L4. 10. 2015
5344963
osoby žijícív wiálně vyloučen,ich komunitách

o$by, Keré vedou riziŘarr zp, sob živata neba jsou tímto zPfisobem Života

ohroženy
Věkova struktura cílové skupiny:
dorost (od 18 let)
mladí dos$lí (19 - 2§ let)

dosÉlí (Z7 - 64 let)
mladší seniofi (65 - 80 let}

terénní p,og amy
L4, 10. 2015
9760673
osoby žijící v sociálně vyloučenlích komunitách

osoby, které vedou rizitiov zp{Ísob života neba jsou tímto zPfisobem Života

ohroženy
Věková struKura cííové skupi,ny:

dorost (od 18 let}

mladí dospělí {19 * 26 let)

dospělí (77 * 64 tet)

mladší senio i (65 - 80 let}

starší senio i {nad 80 let)
počet klient : 3

Ť*ienní prograrny SpoLEčruĚ+ g6HETANť

ivatel

sociálně aktiviea ní slu by pro rodiny s dětmi
14, 1í}. 2$t5
235537o
rodiny s dítětem/dětmi
Věkavá struKura cílové skupiny:
děti kojeneckého věku {do 1 roku)

děti p edškolního věku {1 - 7 let)

mtadší děti (7 * 10 let}

starší děti (11 * 15 let)

dorost (16 * 18 teQ

mladí dospělí {19 - 26 let)

dospělí (27 - 64 tet)
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mladší senio i (65 - B0 let)
ambulantní - počet klient ; 1

terénní - počet klient : 4
KLUB-Ko
U Tiskárny 515l3, ? ívoz,7a2 00 Ostrava 2
ambulantní; terénní služba je poskytována dle pot eb uživatelťr

od vodnění
Dne 23. 8. 2019 poskytovatel podal, pod ó. MSK 126558/2019, žádost o změnu regis ovan,ch daj sociální
sluŽby 

"odborné sociální poradenstvi', identifikábr 53u963, ve věci snížení okamžité kapacity
uambulantníformyposkytováníz3na2intervenceauterénníformyposkytováníz3nalintervenci.
ouČasně poŽádal o změnu okamžité kapacw u sociální sužby ,terÉnní prugramy', identiíikábr

9760673, z 3 na 1 klienta. Ke své žádosti poskytovatel doložil vyplněn, formulá Úaaie o registrouané
gciální sluŽbě, a aKualizovan, ppis perconálního zajištění pro každou službu zvláť, v souladu
s ustanovením 79 zíkona o sociální,ďr službách.

Dle ustanovení 82 odstavce 2 ákona o sociálních službiách o změnách ridaj , které jsou náležitostí
rozhodnutí o registraci podle 81 odstave 7, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně regi trace, a to
na základě pílsemné žádosti postqrtovatele sociálních služeb. Žáoost o změnu registrace obsahuje ridaje,
kter ch se změny ďkajt doložeŇ pffslušn,mi doklady, Poskytování sociální služby v souladu s těmito
změnamije možné až po právní moci roáodnutí o změně registrace.

KrajskY ri ad Moravsltoslezského krajg dbor sociélních věcí, zhodnotil veškeré doložené podklady pro vydání
rozhodnutí a rozhodl Žádosti poskytovatele o změnu registrace vyhovět. Na základě těchto skutečností bylo
vydáno zdejŠÍm krajsh m rj adem v souladu s ustanovením 82 odstavec 2 zákona o sociálních službách
rozhodnutíčj. MSK 126558/2019 o změně registrace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení 81 a násl. zákona č, 500/2004 Sb., správní ád, ve znění
pozdějŠÍch p edpis , do 15 dn ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí
Č& a to podáním uóněn, m prost ednictvím Krajského rj adu Moravskoslezského kr{e, odboru sociálních věcí,
?B. Íjna tL7,7a218 Ostrava.

Msr, Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

učastník ízení
POLEČI*iĚ-:EKHETANE, o.p.s,, U Tiskárny 515/3, p ívoz, 7ú2 fiO ostrava 2

WWW.msk.cZ



Doložka k,_,nr elze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Teni,_ 1_,x"::,,cnt i listinné podobě. kteý vznikl pod pořadový,rn ěíslem 701027-006868 převedením z dokumentu
ols;:.- j,: - i .jator é zprávé, skládajícího se z 4 listu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

{.^: - r[.-,r anou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich
. _ _ll:J s prárními předpisy.
-r .iupni dokument obsažený v datové zprávě by1 podepsán kvaliťrkovaqfin elektronick$n podpisem a platnost
\\alil'ikovaného elekhonického podpisu byla ověřena dne 18,09.2019 v 10:54:10. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shled,án platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikítu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému sezrulmu zneplatněných certifikiátu vy,danému k datu
18.09.2019 09.47:08. ÚOa.le o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikítu pro
elektronichý podpis 4F' 0B CF, kvalifikovaný- certifilcít pro elektronick} podpis byl vyd.ín kvalifikovaným
poslqtovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Ceslcí pošta, s.p. [IC 47114983] pro
podepisující osobu Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru, odbor sociálních věcí,2313, Moravskoslezský kraj
IIC 70890692]. Uznávaný elektronický podpis byl omačen platným kvalifikovaným časov}rn razítkem nebo
kvalifikovaqfin elektronickým ěasovým razítkem vydaným kvalifikovaqým poslrytovatelem. Platnost ěasového
razítkabyla ověřena dne 18.09.2019 v 10:54:10. Údaje o časovém razítlqJ: datum a čas 17.09.2019 16:31z25,
číslo kvalifikovaného certifildtu pro časové razítko 4C 4B A7, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poslqrtovatelemPostSignum Qualified CA 3-TSA, Českí pošta, s.p. [IČ 47ll4g$l:.

Vystavil: Českí pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 2
Českí pošta, s.p. dne 18.09.20tg

Jméno, p íjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
KATERINA SVANCAROVA --\
otisk rí edního razít|<az

l||| ffiffi
122301198_

Pozndmku:

Kontrolu této doložlE lze provést v Widenci doložek p ístupné q sobem umožňujícím d lkou, p ístup na adrese
h @ s : //lvluw. cze chp o in t c ďov er ov a ci d o l o zky.
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