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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sociálních
věcí, příslušný
k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl
v souladu s ustanovením § 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 sociální služby o d 1 . 1 . 2 0 1 9 ,
č. j. KUOK 122272/2018, podané dne 23. 11. 2018 a doplněné dne 10. 12. 2018 pod
č. j. KUOK 127148/2018 žadatelem
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace,
IČ: 75004437,
Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9,
ředitel: Mgr. Simona Dohnalová
změnit od 1. 1. 2019
registrované údaje sociální služby odborné sociální poradenství, a to zvýšit
kapacitu služby takto:
Druh služby:
odborné sociální poradenství
Identifikátor:
1016631
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (okamžitá):
- počet intervencí (30 min. jednání): 13
Okruh osob:
Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
- osoby v krizi
- rodiny s dítětem/dětmi
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Místo poskytování:

Poskytována od:

Věková struktura cílové skupiny:
- bez omezení věku
Poradna pro rodinu Olomouc
Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Poradna pro rodinu Prostějov
Bezručovo nám. 474/9, Prostějov, 796 01 Prostějov 1
Poradna pro rodinu Přerov
Velká Dlážka 541/44, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Poradna pro rodinu Přerov, detašované pracoviště Hranice
Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Poradna pro rodinu Šumperk
Palackého 3040/2, Šumperk, 787 01 Šumperk 1
Poradna pro rodinu Jeseník
Dukelská 436/15, Jeseník, 790 01 Jeseník 1
1. 1. 2011

Registrované sociální služby beze změny:
Druh služby:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor:
4299116
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (okamžitá):
- počet klientů: 1
- terénní
Kapacita (okamžitá):
- počet klientů: 1
Okruh osob:
Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
- bez omezení věku
Místo poskytování: Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby a místo poskytování
ambulantní formy služby:
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
Druh služby:
intervenční centra
Identifikátor:
3807446
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (okamžitá):
- počet intervencí (30 min. jednání): 6
terénní
Kapacita (okamžitá):
- počet intervencí (30 min. jednání): 1
Okruh osob:
Cílová skupina:
- oběti domácího násilí
Věková struktura cílové skupiny:
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
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Místo poskytování:

Poskytována od:

- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Místo poskytování ambulantní formy služby a kontaktní místo
terénní formy služby:
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Místa poskytování ambulantní formy služby:
Poradna pro rodinu Jeseník
Dukelská 436/15, Jeseník, 790 01 Jeseník 1
Poradna pro rodinu Prostějov
Bezručovo nám. 474/9, Prostějov, 796 01 Prostějov 1
Poradna pro rodinu Přerov
Velká Dlážka 541/44, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Poradna pro rodinu Šumperk
Palackého 3040/2, Šumperk, 787 01 Šumperk 1
1. 1. 2007

Odůvodnění
Poskytovatel sociálních služeb Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková
organizace, podal dne 23. 11. 2018 žádost o změnu registrace a dne 10. 12. 2018 žádost
doplnil. Poskytovatel žádal od 1. 1. 2019 zvýšit u sociální služby odborné sociální
poradenství okamžitou kapacitu služby z 10 intervencí na 13 intervencí. Vzhledem k tomu,
že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, bylo žádosti o změnu registrace
vyhověno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 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 Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru
sociálních věcí, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc 9, který
rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR.

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

Upozornění:
Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona o
sociálních službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se
údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí
podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci
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podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a
doložit tyto změny příslušnými doklady.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních
službách dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle
§ 82 odst. 1 citovaného zákona. Za přestupek lze v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm.
a) zákona o sociálních službách uložit pokutu do 10 000 Kč.
Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změnách údajů, které jsou
náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán
rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele
sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny
týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s
těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních
službách dopustí přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném
v rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek
lze v souladu s § 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách uložit pokutu do
20 000 Kč.
Obdrží:
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, ID datové schránky:
9ekk8s6
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