Dodatek č. 5
Zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené ze dne 24. 11. 2009
Zřizovací listina příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené se mění a doplňuje
takto:

Čl. II včetně nadpisu zní:
Čl. II
Název, sídlo, IČ organizace
Název:

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

Sídlo:

Náchodská 359, 541 01 Trutnov

IČ:

70153884

Čl. IV včetně nadpisu zní:
„Čl. IV
Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti organizace
Veřejný závazek organizace:
Posláním organizace je poskytovat cílené, pravidelné a systematické ambulantní služby:
- v denním stacionáři ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních
službách), osobám, které již ukončily proces vzdělávání ve speciálních školách a žijí u svých rodin.
Cílovou skupinu tvoří:
- osoby od 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením, které
nejsou trvale upoutány na lůžko a s kombinovaným mentálním a tělesným postižením.
Péče je poskytována především občanům města Trutnova a občanům obcí ve správním obvodu města Trutnova,
jako obce s rozšířenou působností.
Službu nelze poskytnout z níže uvedených důvodů:
- nedostatečná kapacita zařízení,
- nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu,
- osobě, která porušila povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služby.
Hlavním cílem činnosti organizace je podpora dalšího rozvoje osobností, jejich mentálních, tělesných a sociálních
schopností. V co největší možné míře omezit vliv postižení na jejich další rozvoj formou různých terapií a rozvíjet
jejich osobnost tak, aby handicap, vyplývající z typu jejich postižení, co nejméně ovlivňoval normalitu jejich
běžného života.
Principy:
Služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Hlavním účelem a předmětem činnosti je:
Poskytování sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení tohoto zákona.
Dle § 46 zákona o sociálních službách se v denním stacionáři poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, tělesného i mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o poskytování základních činností v rozsahu těchto úkonů:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
b) pomoc při přesunu na vozík či kočárek,
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
d) pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při použití WC.
3. Poskytnutí stravy:
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování.
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) pracovně výchovná činnost,
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob.
6. Sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob.
7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Dle § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách mohou být nad rámec základních činností jako fakultativní
poskytovány další činnosti.
Organizace je povinna poskytovat služby v souladu s ustanovením § 88 a § 89 zákona o sociálních službách.
Organizace poskytuje služby včetně stravovacích na pracovišti v ul. Náchodská 359, Trutnov.

Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku, zní:
Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci k hospodaření
1. Budovy, stavby, pozemky
a) pozemek - st. p. č. 3563 o celkové výměře 516 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp.
359 na st. p. č. 3563;
b) pozemek - st. p. č. 3562 o celkové výměře 511 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp./če. na st. p. č. 3562;
c) pozemek - st. p. č. 3564 o celkové výměře 331 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp./če. na st. p. č. 3564;
d) pozemky - p. p. č. 722/12 o výměře 4294 m2, zahrada, p. p. č. 2276/5 o výměře 210 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 2480 o výměře 502 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Nemovitosti uvedené pod písm. a), b), c), d) jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 11648, pro katastrální území a obec
Trutnov, pro část obce Dolní Předměstí.

Nemovitosti a stavby zůstávají i nadále ve vlastnictví zřizovatele.
2. Ostatní majetek
Ostatním svěřeným majetkem je veškerý majetek neuvedený v bodě 1., který je evidován v účetnictví organizace ke
dni účinnosti této zřizovací listiny s výjimkou majetku, ke kterému získala organizace vlastnické právo svým
jménem a pro sebe v souladu s právními předpisy.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají nezměněny.
Tento dodatek č. 5 byl schválen Zastupitelstvem města Trutnova dne 25. 4. 2016 usnesením č. 2016 - /2, bod 01.01,
a nabývá účinnosti 1. 9. 2016.

V Trutnově dne 26. 4. 2016

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města Trutnova

