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ROZHODNUTÍ

LIBEREC
|0. záíí20I9

krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení

§ 78 odst. 2 zákonač. 10s/20ó6 Sb., o sociálních službách, ve znění PozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen

,,zákono sociálních službách"), rozhodl dne 10. g.2OI9, vsouladu s ustanovením § 81 odst, 1

zákona o sociálních službách, ana záklaďé žádosti o registraci sociálních služeb

oj. rur,r 656O9l2Ot9, Sp. Zn. oSV 3 t2l201,g podané dne 9, 9,2019 žadate\em

pečovatelská sltržba Lomnice nad popelkou, příspěvková organizace, tč os 163936

Obránců rnírrr 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Oprávněná osoba: ředitel Věra Vaníčková
(dále j en,,poskytovatel"),

menl

registraci sociálních služeb, vydanou krajským úřadem Libereckého kraje pod

li?úir 609141201,9 clne 2. 9.2019 se všemi změnami, a to v části:

Pečovatelská služba (identifiká tor 7663t61) - změna okruhu osob cÍlové skupiny, zména věkové

struktury cílové ,r."pi,\v ")*,*ní 
áophující informace u věkové strukturY cÍlové skuPinY'

Registrované služby:

Druh služby:
identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:

Okruh osob:

pečovatelská služba
7 663 |6I
Ambularrtní, teréttní

Ambulantní - počet klientů: 1

iedná ,. o *u*irrrální okamžitou kapacitu,

Terénní - počet klientů: 6
Jedná se o maximální okamžitou kapacitu,

Cítová sktpinu:
- rocliny s dítětem/dětmi
- osoby s chronickým duševním onemocněním

Klientem může býi pouze ta osoba, jejíž nemoc je kompenzovaná, je pod

praviclelným lékařským dohledem a spolupracuje,

- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením

Krei"l<ý úřad Lihereckého klraie, _

l l , frx: *,l20 485 22ó j62

e-nlail: poclatelrra(]k*.i-rU","" *,"*,krrj-lbc,cz, tČ: 7089l508, DlČ: CZ?089l508

Datová schránka: c5kbvkw



oSV 31212019
KULK 6560912019
Rozhodnutí

Název zaŤízení:
Místo poskytování:

Poskytována ocl:

- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
slrržba je poskytováná osobám s mentálním postiženim, osobám s nemocí

CNS (Roztioušená skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba)

a dále osobám se závažným chronickým duševním onemocněním (PsYchózY,

schizo1renrrí onemocněni bipolární poruchy, schizoafektivní porucha), pouze

však za předpoklacl l, že je n".rro" kompenzovaná, klient je pod pravidelným

lékařským clohledern a spolupracuj e,

- osoby se zrakovým postižením
- senioři
služba je poskytována seniorům, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu

věku, dál"- ,"rriorům se zdravotním postižením, osobám s Alzheimerovou

demáncí a jinými typy demence a osobám v terminálním stadiu.

Věkov á síratktu, ct cílov é s kupiny:

-bezomezení věktr
pečovatelská služba Lomnice nad popelkou, příspěvková organizace

Terénní slrržba poskytována dle potřeb uživatelů,

Kontaktní irclaje:

Obráncťr míru 1188, 512 5i Lomnice nad Popelkou

1,. í.2020

odůvodnění: Krajský ťrřad Libereckélro kraje, odbor sociálních věcÍ, zaevidoval dne 9,9,2019

žádost o změnu u ..gir,.u.i sociální služby 
"Pečovatelská 

služba (identifikátor 7663161) u které

docházíke změně ořruh., osob cílové skirpiny, spočívající vrozšíření cílové skuPinY o rodinu

s dítětem/dětmi. Dále docházirr této služby r." ,Áe"c věkóvé struktury cílové skuPinY z PŮvodního

znéní: ,,dorost (16 - 18let), mlaclí ctospěli (1g - 26 let), dosPěIÍ (27 - 64 let),-mladŠÍ senioři (65 -
80 let) a starší senioři (nac| 80 let)" na nové znění,. ,,bez omezení věku," Zároveň se u věkové

struktury cílové skupiny'ruší doplňtrjící informace,,Dorost (16 - l8 let) - sluŽba je Poslqltována

osobám od 18 let věku.

popis rea|izacesociální služby pečovatelská služba (identifikátor ]663161) bYl doloŽen souČasně se

žádostí o změnlt registrace,

Vzhledem k tomu, že by1y doloženy všechny potřebné údaje a dokladY, ,atím bYlY sPlněnY

podmínky registrace sociáirrích služeb clle usianovení § 79 z,ákona o sociálních sluŽbách, bYlo

iozhodnuto tat,jakje uvecleno ve výroku rozhodnutí

poučení o odvolání: proti tomuto rozhodntrtí se lze dle ust. § 81 zákona Ó.50012004 Sb,, sPrávní

řád, ve znéní pozdějších předpisů, oclvolat do 15 dnťr ode dne jeho oznámeni, ato podáním

učiněným u sp.aunihá o_.sanu, kierý rozhodnutí vydal. o podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo

práce a sociálních věcí CR.
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Mgr. Jolarra'Š/St oua
vedoucí odboru sociálních věcí
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