
Důvod a způsob založení  

Sociální služby Karviná byly zřízeny k 1. lednu 2003 jako samostatný 
právní subjekt ve formě příspěvkové organizace na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva města Karviné ze dne 15.10.2002, usnesením č. 1271 
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. e) a § 27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 Usnesením Rady statutárního města Karviné č. 3536 ze dne 26. 
března 2014 byl schválen Organizační řád Sociálních služeb Karviná, 
který s účinností od 1. dubna 2014, na základě zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění pojmenovává jednotlivá 
střediska organizace podle služeb, které poskytují. Tímto usnesením 
byl nahrazen předchozí organizační řád schválený Radou statutárního 
města Karviné ze dne 1. srpna 2013. 

Organizační struktura 

SSK se člení na Ekonomicko-hospodářské středisko, středisko 
Pečovatelské a asistenční služby, na středisko Služeb, středisko Denní 
stacionář a chráněné bydlení, středisko Azylový dům pro rodiny s 
dětmi, středisko Terénní programy a odborné sociální poradenství, pro 
plnění hlavní strategie činnosti a funkce organizace. Organizační řád  

Kontaktní spojení 

Sociální služby Karviná 

Sokolovská 1761/36 

73506 Karviná - Nové Město 

tel: 596325414 (sekretariát - ústředna) 

e-mail: podatelna@socsluzbykarvina.cz 

www.socsluzbykarvina.cz  

 

Bankovní spojení 
 Případné platby můžete poukázat na bankovní účet vedený u KB 
Karviná 43-393280217/0100 (úhradový účet pro klienty služeb) 

Identifikační číslo organizace (IČ)  70997136 

Daňové identifikační číslo  CZ70997136 - nejsme plátci DPH 

Dokumenty zřizovací listina  

Opravné prostředky 

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu k  informacím. 

Případný opravný prostředek proti rozhodnutí SSK lze podat výhradně 
písemně na sekretariátě Sociálních služeb Karviná, a to bez 
zvláštního  formuláře. 

Formuláře žádost o poskytnutí informace 

Popisy postupů  zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace  

Předpisy 

 Nejdůležitější předpisy: 

 Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů 

  

Žádosti o informace  Přijímá sekretariát SKK 

Příjem žádostí a dalších podání 

Osobní podání: v pracovní dny na sekretariátě SKK (6:00 - 14:30), 
Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, 1.  patro, či jednotlivá střediska 
- kanceláře vedoucích středisek a sociálních pracovníků. Přijatá žádost 
se zaeviduje a předá k vyřízení příslušnému zaměstnanci.  Požadovaná 
informace bude  poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti.  

 Podání osobně, poštou, elektronicky, telefonicky 

 

http://www.socsluzbykarvina.cz/upload/Sska/sska_organizacni_rad_2016.pdf
http://www.socsluzbykarvina.cz/
http://www.socsluzbykarvina.cz/upload/Sska/ssk-zl.pdf
http://www.socsluzbykarvina.cz/upload/Sska/zadost_pzpi.pdf
http://www.socsluzbykarvina.cz/upload/Sska/zasady-ppz.pdf
http://www.socsluzbykarvina.cz/index.php?p=hlavni-kontakty
http://www.socsluzbykarvina.cz/index.php?p=hlavni-kontakty

