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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, věcně a místně příslušný

podle § 49 a § 61 odst.2 písm. d) zákona č.359/'1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znéní,
rozhodl takto:

Občanskému sdružení Děti patří domů, se sídlem Hradec nad Svitavou 393, lČ
22682660, se rozšiřuje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

1. Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d))

2. Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,
výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f))

Rozhodnutí č.j. 02867212009/KUSK ze dne 2. 3. 2009 vydané Krajským úřadem
Středočeského kraje zůstává v platnosti v původním znění s výjimkou bodu 5, jehož
ustanovení již novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném
znění neobiahuje. Rozhodnutí č.j. l<rÚ SOStZl2010/Ře ze dne 30.4.20í0 vydané
Krajským úřadem Pardubického kraje je neúčinné, protože novela zákona činnost na
kterou by|o vydáno neobsahuje.

Občanskému sdružení Děti patří domů, se ukládá povinnost plnit ustanovení § 49
odst. 1 0 zák. č. 359/1999 Sb,, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
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odůvodnění:

Děti patří domů o.s., požádalo o rozšíření rozhodnutí o udělení pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětív souladu se zákonným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb,, o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Občanské sdružení požádalo o rozšíření
pověření k výkonu SPO o činnosti uvedené v § 48 odst. 2 písm. d) - uzavírat dohody o
výkonu pěstounské péče a v § 48 odst. 2 písm. f) - poskytovat osobě pečující, s níž
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu
pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu
požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout, zákona ó.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

Uvedená činnost bude vykonávána nejčastěji v terénu v místě bydliště pěstounů a na
adresách:

1. Multifunkóní centrum Fabrika, Wolkerova alej92118, Svitavy
2. Ubytovací zařízení Vězeňské služby Kuřim v Radiměři u Svitav - pobytová respitní

péče
3, Na území Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého

kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Ústeckého kraje,
Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje

Součástí předložené žádosti je i vyjádření příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu bude občasné sdružení, vykonávat
činnost v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany děti,

Po přezkoumání žádosti a doložení všech potřebných dokladů dospěl Krajský úřad
Pardubického kraj, odbor sociálních věcí k zá,,těru, že jsou naplněn1l veškeré podmínky
uvedené v § 49 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, pro činnosti v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, do 1Sti dnů ode dne jeho
doručení, prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, který
toto rozhodnutí vydal, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
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/-Zor. a.

lí9. Helena Zahálková
vedoucí odboru


