KRAJSKÝ Ú AD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor sociálních v cí
Pivovarské nám stí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873
504 01 Nový Bydžov
V Hradci Králové dne 10.5.2017
Vy izuje: Ing. Jana Aimová
Tel.: 495 817 348
Č.J.: KUKHK-16012/SV/2017/Aj/SOCRE/43-2

ROZHODNUTÍ
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních v cí, p íslušný k rozhodování podle
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis , rozhodl
dne 10.5.2017 v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , na základ žádosti o zm nu
registrace sociálních služeb č.j. KUKHK-16012/SV/2017/Aj/SOCRE/43 podané dne 4.5.2017
žadatelem
DUHA o. p. s., IČ: 25999150
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
editel: Ing. Št pánka Holmanová
(dále jen poskytovatel), zm nit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
centra denních služeb
Identifikátor:
4547815
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klient : 14
Cílová skupina:
Okruh osob:
- osoby s t lesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senio i
V ková struktura cílové skupiny:
- mladí dosp lí (19 – 26 let)
- dosp lí (27 – 64 let)
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odbor sociálních v cí
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Místo poskytování:
Poskytována od:

- mladší senio i (65 – 80 let)
- starší senio i (nad 80 let)
DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
1.1.2007

Druh služby:
pečovatelská služba
Identifikátor:
9199716
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klient : 80
Cílová skupina:
Okruh osob:
- osoby s mentálním postižením
- osoby s t lesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
(Zdravotn postižení - dlouhodob nemocní, kte í se pro sv j zdravotní
stav ocitli v nep íznivé situaci a sami ji bez pomoci nezvládnou.)
- senio i
V ková struktura cílové skupiny:
- osoby s mentálním, zdravotním a t lesným postižením od 18 let výše
- senio i od 65 let výše
Místo poskytování:
Poskytována od:

DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
1.1.2007

Druh služby:
odlehčovací služby
Identifikátor:
6749255
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet l žek: 9
Cílová skupina:
Okruh osob:
- osoby s t lesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senio i
V ková struktura cílové skupiny:
- mladí dosp lí (19 – 26 let)
- dosp lí (27 – 64 let)
- mladší senio i (65 – 80 let)
- starší senio i (nad 80 let)
Místo poskytování: DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
Poskytována od:
1.1.2007

Rozhodnutí o zm n registrace
č.j.: KUKHK-16012/SV/2017/Aj/SOCRE/43-2
strana 2/4

KRAJSKÝ Ú AD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor sociálních v cí
Pivovarské nám stí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Druh služby:
nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež
Identifikátor:
6989404
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klient : 20 (okamžitá kapacita)
Cílová skupina:
Okruh osob:
- d ti a mládež ve v ku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- etnické menšiny
V ková struktura cílové skupiny:
- d ti a mládež od 6 do 26 let
Místo poskytování:
Poskytována od:

NZDM DoParta
Karla IV. 83, 504 01 Nový Bydžov
1.1.2010

Od vodn ní: Dne 4.5.2017 požádal poskytovatel sociálních služeb DUHA o.p.s. o zm nu
registrace u poskytované sociální služby pečovatelská služba, identifikátor služby 9199716, která
se týká zm ny kapacity, a to zvýšení ze 70 klient na 80 klient (maximální denní kapacita). Dále
o zm nu kapacity u sociální služby centra denních služeb, identifikátor 4547815, a to z 10 klient
na 14 klient (maximální denní kapacita). Poskytovatel uvedl, že u sociální služby pečovatelská
služba dojde k personálnímu navýšení o 1 pracovníka a u sociální služby centra denních služeb
bude služba zajišt na stávajícími zam stnanci. K žádosti byly doloženy aktualizované popisy
realizace
Na základ žádosti a p edloženého dokladu registrující orgán rozhodl o zm n registrace.
Ostatní poskytované služby se tímto rozhodnutím nem ní.
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní
ád, ve zn ní pozd jších p edpis , odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení, a to podáním
učin ným u správního orgánu Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních v cí,
Pivovarské nám stí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3, který rozhodnutí vydal.
O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních v cí ČR.
(otisk ú edního razítka)

Ing. Jana Aimová
referent odd lení sociálních služeb a SPOD

Upozorn ní: Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona
o sociálních službách, písemn oznámit registrujícímu orgánu zm ny týkající se údaj
obsažených v žádosti o registraci a v dokladech p edkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5,
s výjimkou údaj , které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou
údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto zm ny
oznámit do patnáctého dne kalendá ního m síce následujícího po kalendá ním m síci, ve kterém
zm ny nastaly, a doložit tyto zm ny p íslušnými doklady.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách
dopustí deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lh t zm ny údaj podle § 82 odst. 1 citovaného
zákona. Za správní delikt se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách,
uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o zm nách údaj ,
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán
rozhodnutí o zm n registrace, a to na základ písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.
Žádost o zm nu registrace obsahuje údaje, kterých se zm ny týkají, doložené p íslušnými
doklady. Poskytování sociální služby v souladu s t mito zm nami je možné až po právní moci
rozhodnutí o zm n registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí deliktu tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správní delikt se, v souladu s § 107 odst. 5
písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.
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