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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „registrující orgán“), věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavce 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl podle ustanovení § 82 odstavce 2 
zákona o sociálních službách, na základě žádosti o změnu registrace čj. MSK 166376/2019, ze dne  
21. 10. 2019, podané žadatelem 

Název:     Spolu pro rodinu, z.s. 
Sídlo:     Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava,  
 702 00 Ostrava 2 
IČ:  26642638 
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, předseda sdružení 
 (dále jen „poskytovatel“),  
 
změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:  
 
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Poskytována od:  1. 1. 2020 
Identifikátor:  8553948 
Okruh osob: Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 bez omezení věku 
Kapacita:  počet klientů: 2 
Místo poskytování:  Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 
Kontaktní údaje: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
Forma poskytování:   terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města  

 Bílovec a místní části Bravinné, Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a   
                                              Výškovice. 
 
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Poskytována od:  1. 1. 2004 
Identifikátor:  5716379 
Okruh osob: Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 bez omezení věku 
Kapacita:  počet klientů: 6 

Čj.: MSK 166376/2019 
Sp. zn.: SOC/32921/2019/Her 
 553.7 S10   N 
Vyřizuje: Bc. Iva Herrmannová, DiS. 
Telefon: 595 622 581 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2019-11-14 

Rozhodnutí 
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Místo poskytování:  Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 
Kontaktní údaje: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
Forma poskytování:   terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města  

 Ostravy a jejího širšího správního obvodu  
 
Druh služby: odborné sociální poradenství 
Poskytována od:  1. 1. 2016 
Identifikátor:  5196788 
Okruh osob: Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 bez omezení věku 
Kapacita:  počet klientů: ambulantní - 2 
 počet klientů: terénní - 1 
Místo poskytování:  Poradenské a mediační centrum 
Kontaktní údaje: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
Forma poskytování:  ambulantní 
 terénní služba  
 
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Poskytována od:  1. 1. 2017 
Identifikátor:  8730020 
Okruh osob: Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 bez omezení věku 
Kapacita:  počet klientů: ambulantní - 1 
 počet klientů: terénní - 2 
Místo poskytování:  Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi  
Kontaktní údaje: Zacpalova 379/27, Opava - Předměstí, 746 01 Opava 
 
Druh služby: terénní programy 
Poskytována od:  1. 5. 2017 
Identifikátor:  1252071 
Okruh osob: Cílová skupina:  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života            
  ohroženy 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (15 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: terénní - 3 
Místo poskytování:  Zdravotně-sociální pomoc  
Kontaktní údaje: Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
Forma poskytování: terénní služba 
 
 
Odůvodnění 
Dne 21. 10. 2019, pod čj. MSK 166376/2019, poskytovatel zažádal o změnu registrace sociální služby  
„sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, identifikátor 8553948, týkající se úpravy územní 
působnosti, kdy sociální služba je poskytována terénní formou na území města Bílovec a místní části 
Bravinné, Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a Výškovice. 
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Ke své žádosti poskytovatel doložil aktualizovaný popis realizace sociální služby, v souladu s ustanovením § 79 
zákona o sociálních službách.  

Dle ustanovení § 82 odstavce 2 zákona o sociálních službách o změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odstavce 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 doklady.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, zhodnotil veškeré doložené podklady pro vydání 
rozhodnutí a rozhodl žádosti poskytovatele o změnu registrace vyhovět. Na základě těchto skutečností bylo 
vydáno zdejším krajským úřadem v souladu s ustanovením § 82 odstavec 2 zákona o sociálních službách 
rozhodnutí čj. MSK 166376/2019 o změně registrace. 

 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání  k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, 
28. října 117, 702 18  Ostrava.  

 
 
Mgr. Daniel Rychlik  
vedoucí odboru sociálních věcí 
 
 
 
 
 
Účastník řízení 
Spolu pro rodinu, z.s. 
Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava 
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