Odbor sociálních věcí
oddělení plánování a rozvoje sociálních
služeb

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
Školní 1299
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

26.1.2012

Soňa Krátká

KUZL 5335/2012

KUSP 5335/2012/SOC

Rozhodnutí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 26.1.2012
v souladu s § 82 odst. 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
č. j. KUZL 5335/2012 podané dne 25.1.2012 žadatelem
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ: 62180444
Školní 1299, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2
ředitel: Ing. Ivana Vardanová
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Kapacita:
Místo poskytování:

Okruh osob:
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pečovatelská služba
2119454
ambulantní, terénní
ambulantní - počet klientů: 2
terénní - počet klientů: 130
Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice
Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů
Kontaktní údaje:
Nivy 283
Kvítkovice
765 02 Otrokovice 2
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dítětem/dětmi ((rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí
současně, a to do 4 let věku těchto dětí)
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí (18 - 26 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let
starší senioři (nad 80 let)
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Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577043111, fax:
e-mail: , http://www.kr-zlinsky.cz

Poskytována od:

1. 1.2005

Odůvodnění:
Poskytovatel oznámil změny v poskytované sociální službě pečovatelská služba, identifikátor
2119454, registrované rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví č.j. KUZL 40628/2007/SZD/Krá, ze dne 27. 6. 2007 a dalších změnových rozhodnutí.
Změna se týká kapacity terénní formy poskytované sociální služby, která se od 1. 1. 2012 zvyšuje z
kapacity 90 klientů/den na kapacitu 130 klientů/den.
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, rozhodl registrující
orgán o změně registrace podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách.
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1, který
rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Jana Chovancová
vedoucí odboru sociálních věcí
(dokument opatřen otiskem úředního razítka a elektronickým podpisem)

Upozornění:
Poskytovatel je povinen v souladu s § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách do 15 dnů písemně
oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci
a údajů obsažených v žádosti o registraci a změny v dokladech předkládaných podle § 79 odst. 5
zákona o sociálních službách a doložit tyto změny příslušnými doklady, s výjimkou údaje uvedeného
v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se neoznamují.
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