
vyňzLrje:

odbor:

čl,

5p. zn.:

Te]efonI

E-mai :

DatumI

KRA]SKY URAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
odbor sociálních věcí
28. ííjna 1I7, 702 18 ostrava

MsK BllB4/2014
SOCl16433lZ014lHer
553.1 V10
IVa Herrmannová, Dis.
odbor sociální,ch věcí
595 622 58l
595 622 336
iva. herrmannoVa@kr-moraVskoslezsky.cz
z0l4-o7 -1"6

!t]áze,,:

Sídlo:
1L:
Statutární orgán:

Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátoí:
Cílová skupina:

změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb taktoi

DomA - dcrnácí esisten.e
stiborská 53].140,747 27 Kobeřice
27o3totz
RNDr. Ludmila Domonkosová, předseda
(dále jen poskytovatel),

osobní asistence
t6, 7. 2oI4
ao947t5
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postiženim
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchov,ý,m posťižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
Věková struktura cílové skupiny:
děti předškoIního věku (od 6 let)
mladší děti (7 - 10 let)

WWW, kr-moravskoslezsky.cz

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen ,,registrující orgán"), věcně

a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavec Z zákona č. 108/2006 Sb., o sociá|ních sluŽbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o sociá|ních službách"), rozhodl pod|e ustanovení § 82 odstavec 2

zákona o sociálních službách, na základě žádostí o změnu registrace sociálních s|užeb Čj. MSK Bll84/2014
podané dne 12. 6. Zo74 Žadatelem



Druh služby:
Poskytována od:
1dentifikátor:
Cílová skupina:

staršíděti (11 * 15 let)
dorost (16 - 18 let)
dospělí.(27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let),
starší senioři (nad 80 let),

Místo poskytování: DomA - Domácí asistence
Kontaktní údaje: Stiborská 537l4o,747 27 Kobeřice
Forma poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

pečovatelská služba
2, I. 2006
3043370
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentá|ním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchorným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
Věková struktura cílové skupiny:
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let),
starŠÍ senioři (nad 80 let),

lvlísto poskytování: DomA - Domácí asistence
Kontaktní údaje: stiborská 46113,747 27 Kobeřice
Forma poskytování: terénní služba je poskytována d|e potřeb užívateiů

odůvodnění
Dne 12. 6. 2014, pod čj, MSK 81184/2014, poskytovatel zažádal o registraci sociální sIužby ,,osobní asistence",
identifikátor 8094775, s datem poskytováni od t. 7. 2014.

Ke své žádosti poskytovatel doložil tiskopis Žádost o registraci sociálních stužeb, tiskopis Údaje o registrované
sociální službě, popis realizace poskytování sociální služby, organizační stíukturu, finanční rozvahu poskytované

služby na rok Z014 v souladu s ustanovením § 79 zákona o sociálních službách,

Usnesením ze dne 9. 7. 2014, ó. MSK 94670/2O14, správaí orgán řízení přerušil z důvodu, že žádost
poskytovatele nebyla úplná, Žádost poskytovatel osobně doplnil dne 16.7. 2074, úpravou formuláře Údaje
o registrované sociální službě.

Jelikož poskytovatel splnil podmínky pro registraci dne 16. 7, 2014, úpravou formutáře Údaje o regisřované
sociální službě, bylo na základé žádosti ze dne 12. 6. 2014 vydáno v souladu s ustanovením § 82 odstavce 2

zákona o sociálních službách o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o změně registrace podle § 81

odstavce 2 rozhodnutí čj. MSK B1184/2014 o registraci sociální sluŽby ,,osobní asistence", identifikátor

8094775, s datem poskytování od 16. 7. 2014.

WWW. kr-moraVskoslezsky,cz



Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, ktenich se změny l1kají, doložené příslušnými doklady. Poskytování

sociá|ní služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

Krajský 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 Z zákona o sociálních službách

rozhodnutí čj. N4SK 81184/2014 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 MinistersNu práce a sociálních věcí

ČR, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcr,

28. října 117, 702 18 ostrava.

D azdálallaíIl
DomA - domácí asistence
Stiborská 53tl40,747 27 Kobeřice
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