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ROZHODNUTI

Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí obdržel žádost orgartizace

Děti patří domů, o.s. o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve

smyslu § 48 zákona č. 35911999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znéni
pozdějších předpisů. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Sředočeského kraje,
jakožo orgán věcně a místně příslušný, podle § 49 zákona č. 35911999 Sb., o

sociálně-právní ochraně dětí vplatném zléní, v souladu se zákonem ě. 500/2004 Sb.,

správní řád

rozhodl takto:

Občanskému sdružení Děti patří domů, se sídlem Višňovka 185,252 03 Řitt<a,

tČO: 22682660, zastoupenému Lenkou Fořtovou LL.B

se uděluje
oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
(§ 6 odst.l.,zákona35911999 Sb., v platném znění)

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě

1.

,,
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3. poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově

vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postžené

4. Zíizovánía provozování výchovně rekreačních pobytů pro děti

5. Poskytování služeb pěstounům

výchovnou a poradenskou péči při

výkonu pěstounské péče

v zařízení, jehož jsou zíuovate|i,

výkonu pěstounské péče a sledování

6. vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a

jejichoznamováníobecnímuúřaduobcesrozšířenoupůsobností.

odůvodnění:

žádosto vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí byla doložena všemi

potřebnými dokumenty. V souladu s § 49 odst, 3 zákona é,35911999 Sb,, o sociálně_

právní ochraně dětí v platném znéni požádal správní orgán místně příslušné obecní

úřady obcí s rozšířenou působností o zaslání stanoviska k žádosti organizace, kladné

vyjádření k žádosti bylo doruč eno zMěstského úřadu černošice, pozitivní stanovisko

obdržel správní orgán i od Městského úřadu Svitavy vjehož působnosti organizace

takézaÓinápůsobit.KrajskýúřadStředočeskéhokraje,odborsociálníchvěcížádost
přezkoumal a došel kzávéru,že jsou splněny podmíŇy § 49 zákonaě,35911999 Sb"

o sociálně_oprávní ochraně dětí ve znéni pozdějších předpisů pro činnost v rozsahu

uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí,

Vzhledem k tomu, žebyly naplněny všechny zákomé podmínkY Pro vYdání Pověření

k výkonu sociálně_právní ochrany dětí rozhodl správní orgán, takjakje výše uvedeno,

Dle § 49 odst. 7 zákona o sociálně_právní ochraně dětí může pověřená osoba

vykonávat sociálně_právní ochranu, pokud před započetím jejího výkonu uzavře

pojistnou smlouvu pro případ odpovědno sti za škodu způsobenou výkonem sociálně_

právní ochrany. pojištění musí b;it sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba

sociálně_právní ochranu dětí podle tohoto zákona poskyuje, pověřená osoba je

povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zas\atjejí kopii orgánu, který



pověření vydat. Pověřená osoba je dále povinna plnit ustanovení

uvedeného zákona.
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49 odst. 8

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí lze podle ustanovení § 81 zákona é. 50012004 Sb., o správním

řádu, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, prosťednictvím

Krajského uřadu Středočeského kraje, ktery toto roáodnutí vydal. O odvolaní

roáodne Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


