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Důvodová zpráva
Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská 1761,
Karviná-Nové Město 735 06
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace (dále jen „SSK“) byla zřízena ke dni 01.01.2003 usnesením
Zastupitelstva města Karviné (dále jen „ZM“) č. 1271 ze dne 15.10.2002. Usnesením č. 115 ze dne 30.04.2015
ZM aktualizovalo Zřizovací listinu organizace.
Od 01.01.2016 je potřebné do Zřizovací listiny SSK mezi hlavní činnosti doplnit:



novou sociální službu – odlehčovací, která byla dne 15. 10. 2015 zaregistrována rozhodnutím Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje;
stravování, které je uživatelům služeb a zaměstnancům poskytováno prostřednictvím kuchyní SSK.

U některých služeb dochází k aktualizaci popisu služeb v souladu s Registrem sociálních služeb.
Dále do doplňkové činnosti doplnit:


pronájem bytových prostor, a to s ohledem na zajišťování systému Prostupného bydlení.

Veškeré změny jsou vyznačeny červeně (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě).
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě svého usnesení č. ..... ze dne …… tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální
služby Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke dni 01.01.2003 usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. 1271 ze dne 15.10.2002.

Čl. 1
Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:
Okres:
IČ:

statutární město Karviná
Karviná
00297534

Čl. 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:
Sídlo:
IČ:

Sociální služby Karviná
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
70997136

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace (dále jen „organizace“)

3.1 Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s rozhodnutími o jejich
registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním souvisejících sociálních
služeb, poskytování denní péče o děti do tří let a stravování.
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3.2 Předmětem činnosti organizace je:
Pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36
Jde o terénní sociální službu poskytovanou jako odborný komplex pečovatelských služeb
ve vymezeném čase v domácnostech výše uvedených osob (uživatelů) tak, aby byly naplněny jejich
individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti.
K hlavní činnosti patří kromě poskytování pečovatelských úkonů v bytech těchto osob a v bytových
domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením i provoz střediska osobní hygieny a prádelny
pečovatelské služby. V terénu je prováděno odborné šetření sociální situace žadatelů o poskytování
služby.
Osobní asistence
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36
Další terénní sociální služba je poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo
v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které
uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů.
Cílem služby je umožnit uživatelům co nejdelší možný pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí,
možnost vyřizovat si své osobní záležitosti a vykonávat běžné aktivity, kterým by se věnovali nebýt
zdravotního handicapu nebo jiných znevýhodňujících okolností. V terénu je prováděno odborné
šetření sociální situace žadatelů o poskytování uvedené služby.
Zařízení denní péče o děti do 3 let – jesle
Cílová skupina:
děti ve věku od 6 měsíců do tří let (po dohodě i starší)
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, Závodní 1667/14
Zařízení zajišťuje časově omezenou odbornou péči o uvedenou skupinu dětí s cílem podílet se
na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich
věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných
opatření. Péče o děti je zajišťována kvalifikovaným personálem v kvalitně vybavených prostorách,
které odpovídají bezpečnostním i hygienickým požadavkům.
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Denní centrum služeb
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14
Ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.
Uživatelům je nabízena pomoc a podpora směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních
schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života.
Prostřednictvím aktivizačních programů služba přispívá k zachování nebo zlepšení stavu uživatelů
a umožňuje jim tak co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba zároveň slouží
jako pomoc a podpora rodinným příslušníkům, kteří o uživatele trvale pečují.

Odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního
postižení nebo kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí.
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14
Pobytová sociální služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního
onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty,
opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty. Služba nabízí podporu
soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě,
podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí.
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, oběti domácího
násilí, rodiny s dítětem/dětmi, těhotné ženy, etnické menšiny
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Staré Město, nám. O. Foltýna 267/12
Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1354
Pobytová služba sociální prevence je poskytována matkám s dětmi, otcům s dětmi, těhotným ženám,
rodičovským párům s dětmi, případně dalším osobám, kterým byly děti svěřeny do péče a tito se
nacházejí v tíživé situaci spojené se ztrátou či neexistencí bydlení. Posláním služby je poskytnutí
bezpečného a klidného zázemí, vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb a podmínek
pro řádný vývoj dětí. Cílem je díky přiměřené míře pomoci a podpory ze strany poskytovatele
postupná minimalizace závislosti jednotlivých rodin na sociálních službách a jejich zařazení zpět
do společnosti.
Terénní programy
Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny, osoby bez přístřeší,
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 3 / 10

Sídlo: Karviná-Nové Město, Tř. Družby 1210/10
Terénní programy jsou terénní službou sociální prevence poskytovanou osobám, které pobývají
na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, jsou ochotny na změně svého
způsobu života pracovat, postupně se tak ze špatné situace vymanit a integrovat se zpět
do společnosti. Odborně kvalifikovaní terénní sociální pracovníci zajišťují zejména poradenskou
činnost, pomoc s administrativními úkony, doprovod uživatelů k jednání na různých úřadech
a institucích, zprostředkovávají kontakty na další sociální služby dle individuálních potřeb jednotlivých
uživatelů. Kromě pomoci výše uvedeným osobám patří k cílům terénních programů také průběžné
mapování sociální situace ve městě s případnými návrhy na prevenci či řešení již existujících
problémů. Dále terénní programy zajišťují agendu systému Prostupného bydlení.
Denní stacionář
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a tělesným postižením
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Ráj, V Aleji 434/10
Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství, rehabilitaci,
výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení
uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře usilují o spokojenost a seberealizaci
uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat
na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu
a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů.
Chráněné bydlení
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným a mentálním postižením
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Ráj, Ciolkovského 451/23
Služba je poskytována v bytech v běžné městské zástavbě, podmínky jsou co nejvíce přizpůsobeny
samostatnému životu uživatelů. V činnostech, které uživatelé sami nezvládají, jim dle individuálních
potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent. Součástí komplexu služeb poskytovaných uživatelům jsou
například výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a další. Cílem služby je uživatel zvládající v co nejvyšší možné míře
péči o sebe sama a o domácnost, udržující kontakt s rodinou i širším sociálním prostředím.
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby bez přístřeší
Sídlo a místo poskytované služby: Karviná-Nové Město, Tř. Družby 1210/10
Služba odborného sociálního poradenství je zaměřena převážně na poskytování informací, rad
a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami.
Jedná se zejména o tyto záležitosti:


Informace o dávkách, o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb,
zprostředkování kontaktů na další instituce či organizace (sociální a veřejné)
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Rady a informace v oblastech: bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských
vztazích, právní systém a ochrana, sociální pomoc, sociální dávky, dluhová problematika,
oddlužení, pracovně právní problematika, ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství, soudní
řízení



Pomoc při sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní
zastoupení a návrhů na oddlužení, vypisování formulářů



Pomoc při nácviku dovedností (např. telefonování, vystupování, hospodaření s financemi,
vyplňování formulářů apod.)

Fakultativní činnost
Fakultativní činnost je:


činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované
cílové skupině,



činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu
na základní činnosti,



činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci,
odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející
sociálnímu vyloučení,



činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele,



činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou,



činnost, za níž může být klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu
na provedení činnosti, tj. bez zisku,

přičemž všechny body musí být naplněny kumulativně.
Fakultativní činnost je poskytována po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Stravování
Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb a zaměstnancům, prostřednictvím kuchyně:


střediska Služeb ul. Závodní 1667/14, Karviná-Nové Město

 střediska Denního stacionáře, ul. V Aleji 434/10, Karviná-Ráj

Čl. 4
Součást organizace

Součástí organizace je:
-

Budova Denního stacionáře, V Aleji 434/10, 734 01 Karviná-Ráj
Budova Azylového domu pro rodiny s dětmi, Nám. O. Foltýna 267/12, 735 06 Karviná-Staré
Město
Budova Pečovatelské služby, Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
Budova Střediska služeb, Závodní 1667/14, 735 06 Karviná-Nové Město
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Čl. 5
Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 6
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření (dále jen
„svěřený“) majetek

6.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
6.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí
zřizovatelem do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
6.2.1

snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;

6.2.2

zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy
z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem
Karviná nebo pro statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;

6.2.3

zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 6.3 této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

6.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
6.4 Zřizovatel schvaluje přijetí daru do majetku svěřeného organizaci, mimo peněžitých neúčelových
darů.

Čl. 7
Vymezení majetkových práv organizace

7.1 Obecná ustanovení
7.1.1

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností
pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace
hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací
a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,
peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných
zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních
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prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek.
7.1.2

Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle
dalších platných právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků
k této zřizovací listině, směrnic a pokynů zřizovatele.

7.1.3

Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.

7.2 Jiná majetková práva
7.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
7.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
7.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením
právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
7.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze
po předchozím schválení zřizovatelem.

Čl. 8
Doplňková činnost organizace

8.1 Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 9
Zajištění finanční kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 10
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2015.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………

………………………………..
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………..
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
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Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
nemovitý majetek k 01.01.2016

Budovy a stavby
Objekt

číslo pozemku

rok výstavby

katastr

Budova Denního
stacionáře, čp. 434/10
Budova Azylového domu
pro rodiny s dětmi, čp.
267/12
Budova Pečovatelské
služby, čp. 1761/36
Budova Střediska Služeb,
čp. 1667/14
Dřevostavba - pergola

529/45

1962

663981

15

1925

664197

738

1962

663824

3505

1962

663824

529/45

2014

663824

Pozemky
Charakteristika
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha zeleň
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada
Ostatní plocha zeleň
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katastrální území

738
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3505
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3506
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663981

15
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16

664197

736/1

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
k 01.01.2016

Vymezení doplňkové činnosti organizace

1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny
a slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti
a odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
- pronájem bytových prostor,
- pronájem nebytových prostor,
- výpůjčku nebytových prostor,
- pronájem movitého majetku,
- výpůjčku movitého majetku,
- reklamní činnost.
3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě svého usnesení č. ..... ze dne …… tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální
služby Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke dni 01.01.2003 usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. 1271 ze dne 15.10.2002.

Čl. 1
Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:
Okres:
IČ:

statutární město Karviná
Karviná
00297534

Čl. 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:
Sídlo:
IČ:

Sociální služby Karviná
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
70997136

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace (dále jen „organizace“)

3.1 Hlavním účelem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s rozhodnutími o jejich
registraci, včetně jakož i zajišťování fakultativních činností sociálních služeb souvisejících
s poskytováním sociálních služeb, poskytování denní péče o děti do tří let a stravování.
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3.2 Předmětem činnosti organizace je:
Pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36
Jde o terénní sociální službu poskytovanou jako odborný komplex pečovatelských služeb
ve vymezeném čase v domácnostech výše uvedených osob (uživatelů) tak, aby byly naplněny jejich
individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti.
K hlavní činnosti patří kromě poskytování pečovatelských úkonů v bytech těchto osob a v bytových
domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením i provoz střediska osobní hygieny a prádelny
pečovatelské služby. V terénu je prováděno odborné šetření sociální situace žadatelů o poskytování
služby.
Osobní asistence
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36
Další terénní sociální služba je poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo
v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které
uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů.
Cílem služby je umožnit uživatelům co nejdelší možný pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí,
možnost vyřizovat si své osobní záležitosti a vykonávat běžné aktivity, kterým by se věnovali nebýt
zdravotního handicapu nebo jiných znevýhodňujících okolností. V terénu je prováděno odborné
šetření sociální situace žadatelů o poskytování uvedené služby.
Zařízení denní péče o děti do 3 let – jesle
Cílová skupina:
děti ve věku od 6 měsíců do tří let (po dohodě i starší)
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, Závodní 1667/14
Zařízení zajišťuje časově omezenou odbornou péči o uvedenou skupinu dětí s cílem podílet se
na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich
věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných
opatření. Péče o děti je zajišťována kvalifikovaným personálem v kvalitně vybavených prostorách,
které odpovídají bezpečnostním i hygienickým požadavkům.
Denní centrum služeb
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
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Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14
Ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.
Uživatelům je nabízena pomoc a podpora směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních
schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života.
Prostřednictvím aktivizačních programů služba přispívá k zachování nebo zlepšení stavu uživatelů
a umožňuje jim tak co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba zároveň slouží
jako pomoc a podpora rodinným příslušníkům, kteří o uživatele trvale pečují.
Odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního
postižení nebo kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí.
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14
Pobytová sociální služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního
onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty,
opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty. Služba nabízí podporu
soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě,
podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí.
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, oběti domácího
násilí, rodiny s dítětem/dětmi, těhotné ženy, etnické menšiny
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Staré Město, nám. O. Foltýna 267/12
Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1354
Pobytová služba sociální prevence je poskytována matkám s dětmi, otcům s dětmi, těhotným ženám,
rodičovským párům s dětmi, případně dalším osobám, kterým byly děti svěřeny do péče a tito se
nacházejí v tíživé situaci spojené se ztrátou či neexistencí bydlení. Posláním služby je poskytnutí
bezpečného a klidného zázemí, vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb a podmínek
pro řádný vývoj dětí. Cílem je díky přiměřené míře pomoci a podpory ze strany poskytovatele
postupná minimalizace závislosti jednotlivých rodin na sociálních službách a jejich zařazení zpět
do společnosti.
Terénní programy
Cílová skupina:
oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny, osoby bez přístřeší,
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36 Tř. Družby 1210/10
Terénní programy jsou terénní službou sociální prevence poskytovanou osobám, které pobývají
na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, jsou ochotny na změně svého
způsobu života pracovat, postupně se tak ze špatné situace vymanit a integrovat se zpět
do společnosti. Odborně kvalifikovaní terénní sociální pracovníci zajišťují zejména poradenskou
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činnost, pomoc s administrativními úkony, doprovod uživatelů k jednání na různých úřadech
a institucích, zprostředkovávají kontakty na další sociální služby dle individuálních potřeb jednotlivých
uživatelů. Kromě pomoci výše uvedeným osobám patří k cílům terénních programů také průběžné
mapování sociální situace ve městě s případnými návrhy na prevenci či řešení již existujících
problémů. Dále terénní programy zajišťují agendu systému Prostupného bydlení.
Denní stacionář
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a tělesným postižením
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Ráj, V Aleji 434/10
Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství, rehabilitaci,
výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení
uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře usilují o spokojenost a seberealizaci
uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat
na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu
a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů.
Chráněné bydlení
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným a mentálním postižením
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Ráj, Ciolkovského 451/23
Služba je poskytována v bytech v běžné městské zástavbě, podmínky jsou co nejvíce přizpůsobeny
samostatnému životu uživatelů. V činnostech, které uživatelé sami nezvládají, jim dle individuálních
potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent. Součástí komplexu služeb poskytovaných uživatelům jsou
například výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a další. Cílem služby je uživatel zvládající v co nejvyšší možné míře
péči o sebe sama a o domácnost, udržující kontakt s rodinou i širším sociálním prostředím.
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
oběti domácího násilí, trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby bez přístřeší etnické menšiny
Sídlo a místo poskytované služby: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36 Tř. Družby 1210/10
Služba odborného sociálního poradenství je zaměřena převážně na poskytování informací, rad
a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami.
Jedná se zejména o tyto záležitosti:


Informace o dávkách, o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb,
zprostředkování kontaktů na další instituce či organizace (sociální a veřejné)



Rady a informace v oblastech: bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských
vztazích, právní systém a ochrana, sociální pomoc, sociální dávky, dluhová problematika,
oddlužení, pracovně právní problematika, ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství, soudní
řízení
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Pomoc při sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní
zastoupení a návrhů na oddlužení, vypisování formulářů



Pomoc při nácviku dovedností (např. telefonování, vystupování, hospodaření s financemi,
vyplňování formulářů apod.)

Fakultativní činnost
Fakultativní činnost je:


činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované
cílové skupině,



činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu
na základní činnosti,



činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci,
odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející
sociálnímu vyloučení,



činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele,



činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou,



činnost, za níž může být klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu
na provedení činnosti, tj. bez zisku,

přičemž všechny body musí být naplněny kumulativně.
Fakultativní činnost je poskytována po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Stravování
Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb a zaměstnancům, prostřednictvím kuchyně:


střediska Služeb ul. Závodní 1667/14, Karviná-Nové Město

 střediska Denního stacionáře, ul. V Aleji 434/10, Karviná-Ráj

Čl. 4
Součást organizace

Součástí organizace je:
-

Budova Denního stacionáře „Dům v Aleji“, V Aleji 434/10, 734 01 Karviná-Ráj
Budova Azylového domu pro rodiny s dětmi, Nám. O. Foltýna 267/12, 735 06 Karviná-Staré
Město
Budova Pečovatelské služby, Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
Budova Střediska denních služeb služeb, Závodní 1667/14, 735 06 Karviná-Nové Město

Čl. 5
Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Strana 5 / 10

povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 6
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření (dále jen
„svěřený“) majetek

6.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
6.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí
zřizovatelem do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
6.2.1

snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;

6.2.2

zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy
z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem
Karviná nebo pro statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;

6.2.3

zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 6.3 této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

6.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
6.4 Zřizovatel schvaluje přijetí daru do majetku svěřeného organizaci, mimo peněžitých neúčelových
darů.

Čl. 7
Vymezení majetkových práv organizace

7.1 Obecná ustanovení
7.1.1

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností
pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace
hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací
a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,
peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných
zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních
prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek.

7.1.2

Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle
dalších platných právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků
k této zřizovací listině, směrnic a pokynů zřizovatele.
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7.1.3

Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.

7.2 Jiná majetková práva
7.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
7.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
7.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením
právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
7.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze
po předchozím schválení zřizovatelem.

Čl. 8
Doplňková a fakultativní činnost organizace

8.1 Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
8.2 Fakultativní činnost
8.2.1 Fakultativní činnost je:


činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované
cílové skupině,



činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu
na základní činnosti,



činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci,
odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející
sociálnímu vyloučení,



činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele,



činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou,



činnost, za níž může být klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu
na provedení činnosti, tj. bez zisku,

přičemž všechny body musí být naplněny kumulativně.
Fakultativní činnost je poskytována po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Čl. 9
Zajištění finanční kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.
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Čl. 10
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2015.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………

………………………………..
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………..
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
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Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
nemovitý majetek k 01.01.2016

Budovy a stavby
Objekt

číslo pozemku

rok výstavby

katastr

Budova Denního
stacionáře, čp. 434/10
Budova Azylového domu
pro rodiny s dětmi, čp.
267/12
Budova Pečovatelské
služby, čp. 1761/36
Budova Střediska Služeb,
čp. 1667/14
Dřevostavba - pergola

529/45

1962

663981

15

1925

664197

738

1962

663824

3505

1962

663824

529/45

2014

663824

Pozemky
Charakteristika
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha zeleň
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zahrada
Ostatní plocha zeleň
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číslo pozemku

katastrální území

738

663824

3505

663824

3506

663824

529/45

663981

15

664197

16

664197

736/1

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Sociální služby Karviná
k 01.01.2016

Vymezení doplňkové činnosti organizace

1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny
a slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti
a odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
- pronájem bytových prostor,
- pronájem nebytových prostor,
- výpůjčku nebytových prostor,
- pronájem movitého majetku,
- výpůjčku movitého majetku,
- reklamní činnost.
3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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