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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
dne 1. 3. 2019, v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, o změně registrace sociálních služeb sp. zn. OSV 59/2019,
a na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb čj. KULK 13203/2019 podané dne
15. 2. 2019 žadatelem
Domov Raspenava, příspěvková organizace, IČ 71220089
Fučíkova 432, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách
Statutární orgán: ředitelka PhDr. Květa Kutílková
(dále jen „poskytovatel“),
mění
registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. 598/2007,
čj. KULK 35425/2007 dne 23. 7. 2007, a to v části:
Sociálně terapeutické dílny (identifikátor 1467756) – rozšíření věkové struktury cílové skupiny
včetně její doplňující informace.
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:
Okruh osob:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
3152221
Pobytová
Počet klientů: 29, počet lůžek: 29
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Služba je určena pro osoby s kombinovaným mentálním a tělesným
postižením, mentálním a smyslovým postižením a pro osoby s poruchami
autistického spektra.
- osoby s mentálním postižením
Služba je určena i dětem a mládeži s poruchami autistického spektra (PAS).
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
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Název zařízení:
Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:
Okruh osob:

Název zařízení:
Místo poskytování:
Poskytována od:

Věková struktura cílové skupiny:
- děti předškolního věku (1 – 7 let)
Do zařízení jsou přijímány děti od 3 let.
- mladší děti (7 – 10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Výjimečně je služba poskytována i této věkové skupině. Jedná se o uživatele,
kteří jsou v zařízení od dětského věku, a doposud se pro ně nepodařilo nalézt
vhodnější návaznou službu.
Domov Raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách
1. 1. 2007
Sociálně terapeutické dílny
1467756
Ambulantní
Počet klientů: 15
Maximální okamžitá kapacita.
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Služba je určena pro osoby s kombinovaným mentálním a tělesným
postižením, mentálním a smyslovým postižením a pro osoby s poruchami
autistického spektra.
- osoby s mentálním postižením
Služba je určena i dětem a mládeži s poruchami autistického spektra (PAS).
Věková struktura cílové skupiny:
- starší děti (11 -15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Služba je určena osobám ve věku 15 – 65 let.
Domov Raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách
1. 1. 2007

Odůvodnění: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, zaevidoval dne 15. 2. 2019
žádost o změnu registrace sociálních služeb a následně doplňující žádost ze dne 1. 3. 2019, kdy
předmětem žádostí bylo u sociální služby Sociálně terapeutické dílny (identifikátor 1467756)
rozšíření věkové struktury cílové skupiny o „starší děti (11 -15 let) a mladší senioři (65 – 80 let)“
včetně doplňující informace ve znění „Služba je určena osobám ve věku 15 – 65 let.“
V souvislosti s uvedenými změnami byl registrujícímu orgánu doložen upravený popis realizace
dotčené sociální služby.
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Vzhledem k tomu, že byly doloženy všechny potřebné údaje a doklady, bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení,
a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
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