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NÁZEV: 
 

Změna registrace 

 

ANOTACE: 
 
Změny údajů v registraci sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje změny dle přílohy. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu: Změna registrace 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:   3 
 
 
Popis 
 
Ve službě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež došlo v posledních měsících k výrazné 
personální obměně. Noví pracovníci přinesli do zařízení nové impulzy a některá nastavení služby 
potřebují přenastavit. Došlo k dohodě s uživateli na změně názvu zařízení z Denního centra pro děti 
na ESKO. Dále k přehodnocení otvírací doby zařízení a terénní práce, rozdělení místo do tří skupin 
s kapacitou deset uživatelů na dvě skupiny po patnácti. Také se ukázala potřeba ambulantní službu 
zpřístupnit uživatelům do 20 let. Na základě proběhlých inspekcí jsme přepracovali popis realizace 
poskytované služby. 
 
 
Všechny uvedené změny jsou přílohou materiálu. 
 
 
Geneze případu 
 
Platné údaje uvedené v registru poskytovatelů byly schváleny RM č. 5 ze dne 8. 12. 2014 usnesení 
čj. 29/2014/p.o.SSm. 
 
Návrh řešení  

• Schválit změnu registrace dle příloh. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje změnu registrace dle příloh. 

• Rada města po projednání neschvaluje změnu registrace dle příloh. 
 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit změnu registrace dle příloh. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení změny registrace dle příloh. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení změn v registraci dle přílohy. 
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