odbor sociálních věcí
oddělení sociální práce a zdravotnických
činností v sociálních službách

Rodinné centrum Kroměříž, z.s.
Bc. Eliška Petruchová, ředitelka
Kollárova 658/13
767 01 KROMĚŘÍŽ

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

30.11.2017

Mgr. Marta Karpielová/577 043 314

KUZL 78989/2017

KUSP 78989/2017/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 (dále jen zákon o sociálních
službách), rozhodl dne 30.11.2017 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě
žádosti o změnu registrace sociálních služeb čj. KUZL 78989/2017 podané dne 21.11.2017, doplněním
této žádosti čj. KUZL 80183/2017 podaným dne 27.11.2017 a doplněním této žádosti čj. KUZL
81462/2017 podaným dne 30.11.2017 žadatelem
Rodinné centrum Kroměříž, IČ: 04412672
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž
ředitelka: Bc. Eliška Petruchová
(dále jen poskytovatel), z m ě n i t registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb t a k t o:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:

odborné sociální poradenství
3285796

Forma poskytování:
Okamžitá kapacita:

ambulantní
počet klientů - 1

Forma poskytování:
Okamžitá kapacita:

terénní
počet klientů - 1

Okruh osob:

Cílová skupina:
- rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
- bez omezení věku

Název zařízení:
Kontaktní místo pro
terénní formu a
místo poskytování pro
ambulantní formu:
Poskytována od:

Rodinné centrum Kroměříž, z.s.

Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž
01.06.2018
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Odůvodnění:
Poskytovatel podal žádost o změnu registrace spočívající v registraci nové sociální služby odborné
sociální poradenství, identifikátor 3285796, která bude poskytována ode dne 01.06.2018.
Poskytovatel doložil odpovídající personální a materiálně technické zabezpečení nové sociální služby.
Sociální služba bude poskytování terénní a ambulantní formou.
Rozhodnutí se vydává na základě žádosti poskytovatele sociálních služeb, ke které poskytovatel doložil
všechny potřebné údaje a doklady.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního řádu 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, 761 90 Zlín, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.

Mgr. Šárka Vrbková
vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem a otiskem úředního razítka)
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