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ROZHODI\UTÍ

krajský úřad Lbereckélro kraje, odbor sociálriíclr věci, příslušný k roz,lrodováni podle

ustanovení § 78 odst. 2 zakona č. 108/2006 Sb., o Socálních sluŽbácl-r. ve mění pozdějŠÍch

předpisů (dále jen .áton o sociálních .úbá.ú";, rozhodl dne 29, |2, 202l v souladu s

mtanovením § 82 odst. 2zákona o sociálrrícli službách, ozměně registrace sociálních s}užeb

sp. z1. oSV 303/202'i,;na ákladě ádosti ozněnu registrace ,oiiál',í,h služeb čj, KULK

ďsqOatzOZt podané dne 7. Iz,202l ádatelern

Slufuy sociálrri péče TEREZA, příspěvková organizace, Ič 00193"7,/|

Benešou u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

Statutámí orgán: ředitelka Bc, Marie Vojtšková
(dále jen,poskytovatel"),

mění

registracisociálníchslužeb''uy'danouKrajskýnuřadernLbereckóhokraje
pod čj. KULK §gz3izool dne 27 .l . žool se všemi zrčnami, a to v části:

Denní stacionáře (identifikátor 6266118) _ zrrěna doplňující intbrnrzrcc u včkové struktury

cílové skupiny od l" l,2022,

Registrované služby:

Dnrlr služby: Odlehčovací služby

tdentifikátor služiy: 3l45588
Fonnaposkytování: Pobytová
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I{ozhodnutí KtJ ll(

Kapacita: Pobyová - počet klientů: 2
- počet lťůek: 2

Jedná se o rmxinrální celkovou kapacitu pobytovó fbnrry služby.

Okr-Lrlr osob: Cíloyá skupha:
- osoby s kornbinovaným postiženírn
Stužba je určena pro osoby s konrbinovanýrn postžením (mentální

postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci neruové,

ortopedické), ktcré svýrn chovánínr neo}u,ožují sebc ani okolí
- osoby s mentálním postžením
- osoby s chronickým duševním onenrocněním
Služba je určena pro osoby s chronickýrn dŇer.ím onernocněnín', které

dodržují praúdla společrrélio soužtí a neolrrožují svýr-r clrováním sebe

ani okolí.
Věková struktura cílové skupitly:
- starší děti (ll - 15 let)

-dorost(16- 18let)
- rnladí dospělí (19 - 26 let)

- dospělí (2'I - 64 |et)

Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60let.
Název zař'upni: Siužby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Místaposkyování: Kontaktníúdaje:

1/ Benešov u Semil I43,5l2 06 Benešov r"r Semil
2/ Benešov r"r Semil 180. 512 06 Benešov u Semil

Poskyována od: I.'7 . 2007

Dr-Lrlr sluáy: Týdenní stacionáře
Identifikátor slržby: 100'7714
Forrrra poskyování: Pobytová
Kapacita: Počct klientu: 30

Počet lužek: 30
Oknrh osob: Cíloy,á skupittct,.

- osoby s konrbinovaným postženírn
Služba je určena pro osoby s kombinovarrým postžerrírn (rrrntálrrí
postiž€ní, porucha autistického spektra. smyslové vady, nemoci netvové,
ortopedické), které srýn clrováním neolrrožují sebe arri okolí.
- osoby s mentálrrím postženín-r
- osoby s clrronickýnr dušer.rírn onetrrccněním
Shžba je určena pro osoby s chronickým dušerarím onenrocněním, které

dodrzují pravidla společného soužtí a neolrrozují sr}n chovánín. sebe

ani okolí.
Věková struktura cílové skupitty:
- starši děti (l1 - 15 let)

- dorost (16 - 18 leQ

- mladí dospělí (19 - 26 let)

- dospělí (27 - 64 |et)

Shžba je určena pro osoby ve včku od 14 do 60 let.

Název zaŤupní: Sluzby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Místa poskytování: Kontaktní údaje:
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Ilozlioclnutí Ktl l.K

Poskyována od:

Dr-uh shžby:
Identiti<átor slLžby:
Fonrra poskYování:
I(apacita:

Okruh osob:

Název zaŤueni:
Místa posky,tování:

Poskýována od:

1/ Benešov u Semil l80, 512 06 Benešov u Semil

2i Benešov u Semil I43,512 06 Bcnešov u Semil

I. 1.2007

Denní stacionáře
6266118
Ambulantni
Počet klientu: 12

Maxinralní okamátá kapacita v derrrím

Cílová skupina:
stacionaři je 12 užvatelů.

- osoby s konrbinovaným postižením
Služba je určena pro osoby s kornbirrovarlým postizrnírn (nrentální

postižerrí. ponrcha autistického spektra, snryslové vady, tretnoci nervové.

ortopedické), které svýn chovánínr neohrofují sebe ani okolí,

- osoby s mentálním postižením
- osoby s clrronickým dušer,Tírn onemocněním

SlLžba je rrrčena pro osoby s chronickým drŇermim onetnocněním, které

dodržují pravidla společného soužití a rreolrroárlí srllTl chováním sebe

ani okolí.
Věková struktura cílové sliupiny:

- mladší děti (7 - l0 let)

- starší děti (l 1 - 15 let)

- dorost (16 - 18 1e0

- mladí dospělí (19 - 26 \ct)
- dospělí (27 - 64let)
Shžba je rrrčerra pro osoby vc věku od 7 do 60 let.

Služby sociální péče TEREZA, příspčvková organizace

Kontaktní údaje:

l/ Benešov u Semil I43,512 06 Benešov u Scmil
2/ Benešov u Semil 180. 512 06 Benešov u Scmil
|. |.2007

odůvodnění: Krajský uřad Libereckého kraje, odbor sociálnícli věci zrevidoval dne 7. |2.

202l žádost posky,tovatele o zrrěnu registrace u sociální služby Denrií stacionáře (identiflkátor

6266118), ato od l. l .2022, kdy doclrází ke zněně dopťrující infonrrace u věkové sfrŇtury
cílové skupiny z půvoclrího mění: ,,Služba je určerm pro osoby ve věku od 7 do 50 let" na nové

zrění: ,,Službá je rrrčena pro osoby ve věku od 7 do 60let." Důvodern zrĚny doplňujícich ÚdajŮ

u věkové stnrktwy cílové skupirry osob je zvýšerra poptávka o poskYovarrou sluŽbu Ve

věkovénr ron,neň do 60 let.

Společnč s ýše uvedenou zrrěnou poskytovatel doloál rro{ popis rea|izace sociální sluŽby

Denní stacionáře (identifLkátor 6266 1 1 8).

Vzhledern k tomu že poskyovatel doložl všechny potřebné údaje a doklady, bylo roáodnr-rto

tak, jak je uvedeno ve v}roku roáodnutí.
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Ro:d-ro<Jnutí KÚ LK

poučení o odvolání: proti tomllto roáodnutí se lze dle ust,

spráwí řád, ve mění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů

poaanirn učiněným u spráwfuo o,rg.ap k]Ti roáodnutí

iozhoduje Ministerstvo prácc a sociáhích věcí CR,

§ 81 ákona č. 500/2004 Sb..

ode dne jeho omámení. a to

lydal O podanérn odvolání

Mgr. Jolana Šebková
B 3::l';:,íH';.

Mg. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálrrích věcí


