Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j. KUOK 2478/2019
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Olomouc 8. 1. 2019
Vypraveno

Počet listů: 5
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Charita Olomouc
Wurmova 588/5
Olomouc
779 00 Olomouc 9
ID datové schránky: 5wvgybf

Vyřizuje: Mgr. Petra Pospíšilová
Telefon: 585 508 565
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz

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 sociálních služeb č. j. KUOK 1867/2019, podané dne
7. 1. 2019 žadatelem
Charita Olomouc, IČ: 44936427,
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
ředitel: PhDr. Petr Prinz
(dále jen „poskytovatel“),
změnit registrované údaje poskytovatele, a to statutárního
zástupce na výše uvedeného.
Registrované sociální služby beze změny:
Druh služby:
krizová pomoc
Identifikátor:
4476630
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 6
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
- počet intervencí (30 min. jednání): 3
- počet kontaktů (10 min jednání): 5
Okruh osob:
Cílová skupina:
-1Elektronický podpis - 8.1.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Zbyněk Vočka
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 8.6.2019 08:12:59 +02:00

Místo poskytování:

Poskytována od:

- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby v krizi
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let)
Krizová pomoc
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Krizová pomoc - pobytová forma
U Letiště 704/4, Neředín, 779 00 Olomouc 9
1. 1. 2010

Druh služby:
sociálně terapeutické dílny
Identifikátor:
5949432
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 10
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let)
Místo poskytování: Sociálně terapeutická dílna
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Wurmova 537/11, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
15. 2. 2009
Druh služby:
azylové domy
Identifikátor:
7461871
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 15
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Místo poskytování: Azylový dům pro ženy
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Sociální služba je dále poskytována v bytových jednotkách na
těchto adresách:
Azylový dům pro ženy
tř. Míru 839/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Azylový dům pro ženy
Řepčínská 2/39, Řepčín, 779 00 Olomouc 9
Kontaktní místo pro bytové jednotky:
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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Poskytována od:

1. 1. 2007

Druh služby:
azylové domy
Identifikátor:
2548951
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 30
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností (Domov sv. Anežky)
nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 2. 2018
Druh služby:
pečovatelská služba
Identifikátor:
8656171
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 33
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo pro terénní formu služby:
Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Domov sv. Anežky)
nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 2. 2018
Druh služby:
pečovatelská služba
Identifikátor:
9584323
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 123
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
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Místo poskytování:

Poskytována od:

- starší senioři (nad 80 let)
Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místa terénní formy služby:
Charitní pečovatelská služba Olomouc
Peškova 484/1, Povel, 779 00 Olomouc 9
Charitní pečovatelská služba Olomouc
Křížkovského 38, 783 53 Velká Bystřice
Charitní pečovatelská služba Olomouc
Rakodavy 325, Věrovany, 783 75 Dub nad Moravou
Charitní pečovatelská služba Olomouc
Těšetice 6, 783 46 Těšetice
Charitní pečovatelská služba Olomouc
Tršice 45, 783 57 Tršice
1. 1. 2007

Druh služby:
azylové domy
Identifikátor:
2031611
Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 46
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Místo poskytování: Azylový dům pro muže
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Sociální služba je dále poskytována v určených bytových jednotkách
na těchto adresách:
Azylový dům pro muže
Ovesná 281/20, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
Přichystalova 1052/62, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Černá cesta 90/19, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 9
Černá cesta 132/14, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 9
Družební 391/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Lazecká 467/32, Lazce, 779 00 Olomouc 9
Kanadská 107/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Kontaktní místo pro bytové jednotky:
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
Druh služby:
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Identifikátor:
8923745
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 25
- počet kontaktů (10 min jednání): 25
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 15
- počet kontaktů (10 min jednání): 15
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Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 21 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cílové skupiny:
- mladší děti (6 - 10 let)
- starší děti (11 - 15 let)
- dorost (16 - 18 let)
- mladí dospělí (19 - 21 let)
Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby a místo poskytování ambulantní
formy služby:
Klub Khamoro
Masarykova třída 908/17, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
1. 1. 2007

Druh služby:
nízkoprahová denní centra
Identifikátor:
3191053
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 30
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 50
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Místo poskytování: Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby a místo poskytování ambulantní
formy služby:
Nízkoprahové denní centrum
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
Druh služby:
noclehárny
Identifikátor:
4448004
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet lůžek: 18
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Místo poskytování: Noclehárna pro muže
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
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Druh služby:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor:
4722894
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
- počet intervencí (30 min. jednání): 2
- terénní
Kapacita:
- počet klientů: 3
- počet intervencí (30 min. jednání): 8
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- rodiny s dítětem/dětmi (včetně těhotných žen)
- etnické menšiny
Věková struktura cílové skupiny:
- děti kojeneckého věku (do 1 roku)
- děti předškolního věku (1 - 6 let)
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Místo poskytování: Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby a místo poskytování ambulantní
formy služby:
Amaro Khamoro
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
Druh služby:

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Identifikátor:
7437924
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 12
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let)
Místo poskytování: Dům sv. Vincence
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2007
Druh služby:
terénní programy
Identifikátor:
2860097
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 22
- počet intervencí (30 min. jednání): 8
- počet kontaktů (10 min jednání): 14
Okruh osob:
Cílová skupina:
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Místo poskytování:

Poskytována od:

- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Sociální služba je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby:
Terénní program
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
1. 8. 2008

Druh služby:
odborné sociální poradenství
Identifikátor:
3298211
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
- počet intervencí (30 min. jednání): 21
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby v krizi
- rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Dluhová poradna
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2009
Druh služby:
podpora samostatného bydlení
Identifikátor:
9694329
Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 5
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let)
Místo poskytování: Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů.
Kontaktní místo terénní formy služby:
Podpora samostatného bydlení
Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Poskytována od:
1. 1. 2010
Druh služby:
noclehárny
Identifikátor:
8269308
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet lůžek: 10
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Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

Cílová skupina:
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (18 - 26 let),
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let)
Noclehárna pro ženy
Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
1. 1. 2010

Odůvodnění
Poskytovatel sociálních služeb Charita Olomouc podal dne 7. 1. 2019 žádost o změnu
registrace z důvodu změny statutárního zástupce. Ředitelem Charity Olomouc byl
od 1. 1. 2019 jmenován PhDr. Petr Prinz. Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil
všechny potřebné údaje a doklady, bylo žádosti o změnu registrace vyhověno. Ostatní
registrované údaje sociálních služeb poskytovatele jsou beze změny.
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. Bc. Zbyněk Vočka
zástupce 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 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
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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: Charita Olomouc, ID datové schránky: 5wvgybf

-9-

