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KRAJSKY URAD
MoMVSKOSLEZSKý KRA]
odbor sociálních věcí
28. října Lt7,70Z 18 Ostrava
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Sp. zn.:

Dafum:

Název:
Sídlo:
tČ:
Statutární orgán:

Druh služby:
Poskytována od:
Identif]kátor:
Okruh osob: Cílová skupina:

Kapacita:

Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poslqrtování:

Druh služby:
Poslrytována od;
Identifikátor:

MsK 160390i2021
SOC|554l2022lZon
553.7 S10 N

Ing, Martina Zonková
595 622 75I
posta@msk.cz
2022-01-19

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

změnit registrované Údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

SPoLEČNĚ-JEKHETANE, o. P. §.
U Tiskárny 515/3, Přivoz,7O2 OO Ostrava 2
68145209
Mgr. Helena Balabánová, ředitel
(dá le jen,,poslq/tovatel"),

odborné sociální poradenství
1. 1. 2001
6804682
osoby žijí,cí v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života

ohroženy
Věková struKura cílové skupiny:
dorost (od 18 let)
mladídospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladší senioři (65 - 80 let)
staršísenioři (nad B0 let)
ambulantní- počet intervencí (30 min. jednání): 1

terénní- počet interuencí(30 min. jednání): 1

ObČanská poradna SPOLECNE-JEKHETANE
H]avní třídá 13/3, Šumperk, 787 0I Šumperk 1
ambulantní; terénníslužba je poskytována dle potřeb uživatelů

nízkoprahovázařízení pro děti a mládež
25.2. t99B
3256866

Rozhodnutí

Krajslcý úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále téŽ ,,registrující orgán"), věcně

a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavec 2zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o sociálních sluŽbách"), rozhodl podle ustanovení 9 82 odstavec 2

zákona o sociálních službách a v souladu se zákonem č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějŠÍch

předpisů, na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb čj. MSK t6B9aP027, Podané dne

30, 12. 2021 žadatelem

Klasifikace informací: Neveřejné



Oi.lruh osob: Cílová skupina:

Kapacita:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poslrytování:

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

Kapacita:
Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Forma poslqtování:

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

Kapacita:

Místo poskytování:
KontaKníúdaje:
Forma poskytování:
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Klasifikace informací: Neveřejné
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děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími

jevy
Věková struKura cílové skupiny:
děti předškolního věku (6 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)

staĚÍ děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
ambulantní- počet klientů: 60
Ňí;6pr;il"ézalízení pro děti a mládež spoLEČNĚ,JEKHETANE
Dělnická 387lZ0, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Ň řňói; ňÉ áízení prb octi a mládež s poLEčN Ě,J EKH ETAN E

BoŽkova 969165, P!ívoz,702 00 Ostrava 2
ambulantní

terénní programy
1. 1.2002
4672580
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitach

ÓroĚv, které vedou rizikový zpdsob života nebo jsou tímto způsobem života

ohroženy
Věková struKura cílové skupiny:
doroď (od 16 - 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladšísenioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
počet klientů: 2
ierénní programy SpOLEČNĚ-JEKHqrANE
Hlavní ďaaigts', Šumperk, 787 0I Šumperk 1
terénní služba je poslqrtována dle potřeb uživatelů

sociálně aktivizační stužby pro rodiny s dětmi
1. 1, 2009
547746L
osoby žijící v sociálně lyloučených komunitách

ňňý, Řeré vedou rizikorný zptisob 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)
mladší děti (7 - 10 let)
staĚí děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 leO
mladídospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladší senioři (65 - 80 let)

ambulantní - počet klientů: 1
terénní - počet klientů: 2
KLUB-Ko
Hlavní třída t3l3, Šumperk, 7B7 Ot Šumperk 1

ililiňŇ ióielrni gúZoale poskytována dle potřeb uživatelů
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)-,h služby:
Posby'cována od:
Identiflkátor:
Okruh osob: Cílová skupina:

Kapacita:

Místo poskytování:
Kontaktní údaje:
Místo poslqtování:
Kontaktní údaje:
Forma poslqrtování:

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

Kapacita:
Místo poslqtování:
Kontaktní údaje:
Místo poslqrtování:
KontaKníúdaje;
Forma poslqftování:

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

Kapacita:
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odborné sociální poradenství
14. 10. 2015
534ll963
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitach
osobý, Řeré vedou riziŘouý zpŮsob života nebo jsou tímto způsobem života

ohroženy
Věková struKura cílové skupiny:
dorost (od 18 let)
mladí dospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladší senioři (65 - B0 let)
starší senioři (nad B0 let)
ambulantní- počet interuencí (30 min. jednánD: 3

terénní - počet intervencí (30 min, jednánD: 1

ObČanská poradna SPOLECNE-JEKHEIAN E

Dětnicka 387l20, Poruba, 70q 00 Ostrava 8
Občanská poradna SPOLECNE-JEKHFIAN E

U Tiskárny 5L5l3, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

ambulantňí; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

terénní programy
14. 10.2015
9760673
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osobi Řeré 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 - 64ler)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
počet klientů: 3
Ťerénní progra my spoLEČNĚ-J EKH ETAN E

Dělnická 387l20, Poruba, 708 00 Ostrava
Terénní programy SPOLECNE-J EKHETANE
U Tiskárny 515/3, Přívoz,70200 Ostrava 2
terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
14. 10. 2015
235527o
rodiny s dílětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1 - 7 let)
mladší děti (7 - 10 let)
staĚíděti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladídospělí (19 - 26 let)
dospělí (27 - 64let)
mladšísenioři (65 - 80 let)
ambulantní, počet klientŮ: 1
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Klasifikace informací: Neveřejné
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terénní - počet klientů: 4
KLUB_Ko
U Tiskárny 515/3, PYÍvoz,702 00 Ostrava 2

ambulantní; terénníslužba je poskytována dle potřeb uživatelů

}1isto poslrytovánÍ:
Kontaktní údaje:
Forma poslqÁování:

odůvodnění
Dne 30. 12.2027 poskytovatel podal, pod čj. MSK 1603901202l, Žádost o změnu registrovaných ÚdajŮ sociální

služby ,,nízkoprahová zařízení pro děti a mtádež", identifikátor 3256866, t'ýkající se zruŠení místa

poskýtování v zaiízení na adrese Jílová 2662136, Moravská Ostrava, Ostrava. Ke své Žádosti PoskYtovatel

doložil vyplněný formulář Úaaie o registrované sociálnístuŽbě aktualizovaný popis realizace a aktualizovaný

popis personálního zajištění, v souladu s ustanovením § 79 zákona o sociálních sluŽbách. Dne 7. L 2022,

pod čj. MsK374612022, pak byl doložen opravený aktualizovaný popis personálního zajíŠtěnÍ.

Dle ustanovení § 82 odstavce 2 zákona o sociálních službách o změnách ÚdajŮ, které jsou náleŽitostí

rozhodnutí o registraci podle § 81 odstavce 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace,

a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. ŽáOost o změnu registrace obsahuje Údaje,

kteďch se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální sluŽby v souladu s těmito

změnami je možné až po právní moci rozhodnutío změně registrace.

Krajshý úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, zhodnotil veŠkeré doloŽené PodkladY Pro vYdání

rozhodnutí a rozhodl žádosti poskytovatele o změnu registrace vyhovět. Na základě těchto skuteČností bYlo

vydáno zdejším krajským úřadem v souladu s ustanovením § 82 odstavec 2 zákona o sociálních sluŽbách

rozhodnutíčj, MsK t60390l202t o změně registrace.

Poučení
proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona Č. 500/2004 Sb., sPrávní řád, ve znění

pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí

Čn, uio podáním učiněným prostřednicwím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcÍ,

28, října II7, 702 18 Ostrava.

Ing. Hana Somerlíková, Ph.D,
vedoucí oddělení správy sítě sociálních služeb
odbor sociálních věcí

účastník íízení
5p9LEčNĚ_JEKHETANE, o.p.s., U Tiskárny 515/3, přívoz,702 00 ostrava 2
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Klasifikace informací: Neveřejné

ji i:t{a]:]i;)ť],]1;.1i

;--
*1,; i,4§§ j ${l31}*ť}*ii:

@ffi



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokun.nt v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 145401502-48005-220126150730
přereCenín z dokumentu obsaženého v datové zptávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem
dok,; lentu. jehož převedením vznikl.

.\u:.;izoranou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
,e',;h soulad s právními předpisy.

Vsrupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.0|.2022 v 15:07:53. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektroniclý podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů lydanému k datu
26,01.2022 |3:25:11. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronichý podpis 01 56 D2 57. kvalifikovaný certifikát pro elektronickýpodpis byl vydán kvalifikovaným
pos§tovatelem služeb vy,tvářejících důvěru PostSignum Qualified CA4, Ceslci pošta, s.p. pro podepisující
osobu Ing. Hana Somerlíková, Ph.D., vedoucí oddělení, odbor sociálních vécí, 3646,, Moravskoslezský
kraj. Uznávaný elektronick1, podpis byl oznaěen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem lydaným kvalifikovaným posky.tovatelem. Platnost časového
razitka byla ověřen a dne 26.01 .2022 v 15:07:53. Úaale o časovém razítku: datum a čas 20.01.2022 07:00:08,
číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 03, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poslgtovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česki pošta, s.p..

Vystavil: Statutární město Ostrava
pracoviště: statutární město ostrava
V Ostravě dne 26.07.2022

Jméno, příjmení a podpis osob1,, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LUKAS LUKSA

l 4 s 40 1502- 480 0 5-220 126 1 507 30

Poudmka:
Kontrolu téío doložkJ, lze provésí v centrdlní evidenci doložek přísíupné způsobem umožňujícím ddlkový přístup na atlrese
h tt ps : lb.ww. c :e c h p o i n r. c -Jo r e r o v a c i tl o l o zk1,,

otisk úředního razítka:
6 MEs,
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