Liberec 13. července 2016

Tisková zpráva
Potvrzeno. Sluníčko bude od září fungovat
pod křídly kraje a Větrník pod správou města
Smlouvu o převodu zřizovatelských kompetencí příspěvkových organizací Dětské centrum Sluníčko a
Dům dětí a mládeže Větrník podepsali ve středu 13. července v rámci libereckého Dne s hejtmanem
primátor Tibor Batthyány a hejtman Martin Půta. Město a kraj si organizace vymění s účinností od
1. září 2016. Směna se nebude týkat jeslí v Holečkově ulici. Jejich provoz bude nadále zajišťovat město.
Statutární město Liberec a Liberecký kraj tak definitivně stvrdily dlouho připravovanou a nelehkou
operaci, jejímž výsledkem bude fungování Dětského centra Sluníčko pod křídly Libereckého kraje a Domu
a dětí mládeže Větrník pod správou města. Dosud to bylo přesně naopak.
„Z pohledu zřizovatelských funkcí je to logický krok. Dům dětí a mládeže využívají v drtivé většině děti
z Liberce, zatímco Dětské centrum Sluníčko je jako jediný kojenecký ústav v Libereckém kraji výrazně
nadregionální. O výměně některých příspěvkových organizací mezi městem a Libereckým krajem se jedná
již řadu let, takže jsem velmi rád, že se nám první z nich podařilo dotáhnout do úspěšného konce,“
komentoval primátor Tibor Batthyány s tím, že převodem organizací ušetří město na provozních výdajích
za Sluníčko ročně zhruba dvacet milionů korun.
Převod zřizovatelských kompetencí se nebude týkat jeslí v Holečkově ulici, spadajících pod Dětské
centrum Sluníčko. Jejich provoz bude na základě dubnového rozhodnutí libereckých zastupitelů nadále
zajišťovat město. „Jesle zůstanou tam, kde jsou, ale nově budou spadat pod Centrum zdravotní a sociální
péče, které je příspěvkovou organizací města. Veškerý majetek sloužící k provozování jeslí tak nadále
zůstane v majetku města,“ vysvětlil již dříve náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu Ivan Langr.
Fungování obou příspěvkových organizací výměna zřizovatele nijak neomezí. Změny se nedotknou ani
zaměstnanců, organizace si je mezi sebou převedou. To ale neznamená, že by byl vzájemný převod
jednoduchou operací. Naopak. V případě Sluníčka budou muset po určitou dobu souběžně existovat dvě
organizace, stará městská a nová krajská, přičemž původní městská bude zrušena nejpozději
k poslednímu září 2016.
DC Sluníčko, zřizované dosud městem, svou činností pokrývá území celého Libereckého kraje a poskytuje
zdravotní péči dětem do 3 let, provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku
(ZDVOP Paprsek), poskytuje péči o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu (jesle), specializovanou péči
dětem s očními vadami a ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let
(zdravotní ambulance v budovách MŠ). DDM Větrník, zřizovaný dosud krajem, svou činností pokrývá
území statutárního města Liberec a poskytuje služby zájmového vzdělávání podle školského zákona
(vlastní DDM a V klub) a služby ubytování a stravování (objekt v Oldřichově v Hájích, chata na Souši).

