HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor správních činností ve zdravotnictví a
sociální péči
Diakonie ČCE - středisko Praha
Vlachova 1502/20
Praha 13-Stodůlky
155 00 Praha 515
DS: uzy6qac

V Praze dne 5.3.2018
Vyřizuje: Mgr. Petra Jírů
Č.j.: MHMP 353573/2018
Sp.z.: S-MHMP 244397/2007

ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, příslušný
k rozhodování podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl dne 2.3.2018 v souladu s § 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. 352020/2018 podané dne 2.3.2018 žadatelem
Diakonie ČCE - středisko Praha, IČ: 62931270
Vlachova 1502/20, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ředitel: Mgr. Jakub Suchel
správní rada: Bc. Michaela Kunzová
správní rada: Andrea Vachtlová, DiS.
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

odlehčovací služby
6734853
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 4
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura cílové skupiny:
služba je poskytována klientům od 11 do 35 let.
Odlehčovací služba
Vlachova 1502/20, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
1.1.2007

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

raná péče
6095107
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 1
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 11
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- rodiny s dítětem/dětmi (Raná péče je určena celé rodině s dítětem s
mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením, s opožděním
psychomotorického vývoje, s poruchami autistického spektra od 0 do 7
let věku dítěte.)
Věková struktura cílové skupiny:
Upřesnění věkové kategorie : 0 - 7 let
Raná péče - detašované pracoviště Plzeňský kraj
Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Raná péče - detašované pracoviště Ústecký kraj
Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5
Raná péče - pracoviště Praha
Machatého 683/10, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
1.1.2007
denní stacionáře
7218271
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 6
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura cílové skupiny:
Služba je poskytována ve věkové kategorii: 19 - 26 let věku a 27 - 45 let
věku.
Sociální služba je poskytována této věkové kategorii : 19 - 26 let věku
27 - 35 let věku
Denní stacionář Na palubě
Vlachova 1502/20, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
1.1.2009

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

týdenní stacionáře
8614823
pobytové
Kapacita:
- počet klientů: 10
- počet lůžek: 10
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura cílové skupiny:
Služba se poskytuje věkové skupině 19 - 35 let.
Týdenní stacionář Na palubě
Vlachova 1502/20, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
1.1.2009
sociálně terapeutické dílny
8205465
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 12
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Sociálně terapeutická dílna
Mohylová 1965/6, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515
1.1.2007
denní stacionáře
8936839
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 25
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
1.1.2016

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

centra denních služeb
5054035
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 12
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
starší 18 let
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - centrum denních
služeb
Šípková 1838/1, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
1.1.2018
chráněné bydlení
9664087
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 16
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
starší 18 let
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - chráněné bydlení
Šípková 1838/1, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - chráněné bydlení
Branická 43/55, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - chráněné bydlení
Vavřenova 1170/8, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - chráněné bydlení
Viktorinova 1122/1, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - chráněné bydlení
Valentova 1735/7, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415
1.1.2018
domovy pro osoby se zdravotním postižením
7735888
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 22
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
starší 18 let
Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - domov pro osoby
se zdravotním postižením
Šípková 1838/1, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
1.1.2018

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Odůvodnění: Na základě písemné žádosti poskytovatele ze dne 2. 3. 2018 a v souladu s ustanovením
§ 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění byla provedena změna v registraci
sociální služby Raná péče s identifikátorem č. 6095107, neboť došlo u terénní formy poskytování
k navýšení kapacity o jednoho klienta.
Registrace ostatních služeb zůstává beze změny.
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 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
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, Mariánské
náměstí 2/2, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1-Nové Město,
110 00 Praha 1, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.

Mgr. Josef Vacek
ředitel odboru správních činností ve zdrav. a soc. péči
elektronicky podepsáno

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
deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů 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 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 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
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.
Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

