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Rozhodnutí
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí jako správní orgán příslušný dle § 49 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
v řízení provedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost občanského sdružení Rodina v centru o změnu pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí dle § 48, 49 a 49a zákona, doručenou Krajskému úřadu Libereckého kraje dne
11. září 2015 a
rozhodl takto:
právní mocí tohoto rozhodnutí se mění rozhodnutí č. j. OSV 344/2014/3 ze dne 3. prosince
2014 vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem sociálních věcí a v rámci výkonu
sociálně-právní ochrany smí Rodina v centru, o. s., Smetanova 387, Nový Bor, IČ 27004295
vykonávat tyto činnosti:
-

vyhledávat děti, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana podle § 6 (§ 10 odst. 1
písm. a zákona);

-

pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
(§ 11 odst. 1 písm. a zákona);

-

pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
(§ 11 odst. 1 písm. c zákona);

-

zřizovat a provozovat zařízení sociálně výchovné činnosti (§ 41 zákona);

-

uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b zákona;

-

poskytovat odborné poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d, § 11 odst. 2 písm. c);

-

poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a
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sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je
pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
-

vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm.
g) zákona).

Místo výkonu:
Centrum pro rodinu Koblížek, Smetanova 387, Nový Bor
Komunitní centrum, Nemocniční 369, Nový Bor
Liberecký kraj
Odůvodnění:
Občanskému sdružení Rodina v centru se sídlem Smetanova 387, Nový Bor, IČ 27004295,
zastoupenému Mgr. Petrou Vlčkovou (dále jen žadatel) bylo Krajským úřadem Libereckého kraje,
odborem sociálních věcí (dále jen správní orgán) dne 3. 12. 2014 pod č. j. OSV 344/2014/3 vydáno
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.
Dne 11. 9. 2015 obdržel správní orgán žádost o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.
Žadatel uvádí, že činností vykonávaných v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
vyplynula potřeba, aktivně se podílet na vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči. Městský
úřad v Novém Boru, kde organizace převážně působí, se ve svém vyjádření ze dne 16. 9. 2015
s názorem organizace plně ztotožnil a k rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
žadatele se staví kladně.
Podaná žádost obsahuje veškeré náležitosti stanovené § 49 odst. 2 a 4 zákona. Vzhledem k tomu,
že byly splněny všechny podmínky potřebné k vydání rozhodnutí o změně pověření, rozhodl
správní orgán tak, jak je uvedeno shora a žádosti bylo vyhověno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, prostřednictvím
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí, který rozhodnutí vydal. O odvolání
bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
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Upozornění:
Podle § 49a zákona mohou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat pouze osoby, které získaly
odbornou způsobilost dle tohoto zákona. Na přímém poskytování sociálně-právní ochrany se mohou
podílet také osoby, které nezískaly odbornou způsobilost, pokud tuto činnost vykonávají pod
dozorem odborně způsobilé osoby a nejde o poskytování poradenství dětem, rodičům nebo jiným
osobám odpovědným za výchovu dítěte, osvojitelům, pěstounům a zájemcům o osvojení dítěte nebo
o přijetí do pěstounské péče. Tito pracovníci jsou povinni získat odbornou způsobilost ve lhůtě 2 let
od zahájení přímého poskytování sociálně-právní ochrany. Do této dvouleté lhůty se nezapočítává
doba, po kterou se osoba bez odborné způsobilosti přímo na poskytování sociálně-právní ochrany
nepodílela.
Pověřená osoba je povinna dle § 49 odst. 10 zákona:
 oznámit správnímu orgánu veškeré změny skutečností rozhodných pro vydání nebo
pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku;
 poskytnout správnímu orgánu potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se
sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění podmínek uvedených v odstavci 2
zákona;
 vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu
odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání správnímu orgánu;
 vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo
jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu
nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku správnímu
orgánu.
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