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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