
From: Jan Klusacek [mailto:Jan.Klusacek@wearelumos.org]  

Sent: Thursday, February 15, 2018 2:08 PM 

To: Jan Klusacek 
Subject: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 

 
Dobrý den, 
 
Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytujete službu Domov pro osoby se zdravotní 
postižením (DOZP) také cílové skupině dětí ve věku do 18 let. Žádáme vás ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o aktuálním počtu 
uživatelů do 18 let využívajících služby vašeho DOZP následucím způsobem:  
 

1.  Pokud aktuálně služby vašeho DOZP nevyužívá žádné dítě do 18 let, žádáme pouze o 
poskytnutí této informace (že služby nevyužívá žádné dítě) a žádné další informace 
nežádáme. 

 
2.  Pokud aktuálně služby vašeho DOZP využívá alespoň jedno dítě do 18 let, žádáme vás o 

vyplnění tabulek v přiloženém souboru. 
 
V případě informací, které nemáte k dispozici, žádáme o spolupráci při jejich získání. 
 
Žádáme o sdělení informace v elektronické formě na adresu jan.klusacek@wearelumos.org . 
 
Jan Klusáček 
Výzkumný pracovník Lumos Foundation 
IČO: 01286111 
Sídlo: Národní 9, Praha 1, 11000 
Adresa pro doručování: jan.klusacek@wearelumos.org (žádáme o doručení pouze elektronickou 
poštou) 
  
Data budou využita v analýze systému péče o ohrožené děti v České republice. 
  
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 
Jan Klusáček 721 141 871 
 
Velmi vám děkujeme za spolupráci  
S pozdravem 
 
............................................................................................ 
  
Jan Klusáček 
Research and Publications Officer 
Národní 9, Praha 1, 110 00, Czech Republic 
Tel.: +420 721 141 871 
jan.klusacek@werelumos.org  
............................................................................................ 
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Gredley House, 1-11 Broadway, Stratford, London, E15 4BQ 
t: +44 20 7253 6464  
  
With your help, we can change the lives of millions of children 
 

 
  

    

  
Please consider the environment before printing this email. 
This email and any attachments to it are confidential. Any use, copying or disclosure other than by 
the intended recipient is unauthorised. If you are not the person for whom this email is intended, 
please notify the sender immediately by calling +44 20 7253 6464 or 
emailing postmaster@lumos.org.uk and delete this message and any copies from your computer 
and network. 
  
Lumos Foundation (Lumos) is a company limited by guarantee registered in England and 
Wales number: 5611912 | Registered charity number: 1112575 | Registered office:Gredley House, 1-
11 Broadway, Stratford, London, E15 4BQ. 
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