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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavce 1
a § 61 odstavec 2 písmeno d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), v souladu s ustanovením § 50 odstavce 1 písmene
a) uvedeného zákona rozhodl na základě žádosti č. j.: MSK 43356/2017 podané dne 29. března 2017
žadatelem:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
65468562
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka
Ing. Bronislav Kostka, statutární zástupce ředitele
Mgr. Ing. Romana Bélová, statutární zástupce ředitele

pověřeným k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
- výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje (§ 6),
- zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40),
Název sídla zařízení: PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství
Adresa sídla zařízení: Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark
- zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42)
Název sídla zařízení: TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Adresa sídla zařízení: Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec 1
písmeno a)],
- poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě
zdravotně postižené [§ 11 odstavec 1 písmeno b)],
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou § 11 odstavec 1 písmeno c)],
- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32),
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uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b,
poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout,

Místo výkonu: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj,
změnit pověření tak, že s účinností ode dne 29. března 2017 se z pověření odejímá činnost:
-

zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42)
Název sídla zařízení: TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Adresa sídla zařízení: Kavalcova 7, 792 01 Bruntál.

Ostatní údaje uvedené v pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí se nemění.

Odůvodnění
Dne 29. března 2017 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský
úřad“) žádost Slezské diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o změnu pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to o odejmutí činnosti zřizování
a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ke dni podání žádosti.
Podle § 50 odstavce 1 písmene a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí orgán sociálně-právní ochrany, který
vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření, požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření.
Po zhodnocení doložených podkladů Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl
v souladu s ustanovením § 50 odstavce 1 písmene a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí vyhovět žádosti
Slezské diakonie a odejmout z pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí činnost: zřizování a provoz
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí,
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí
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Účastníci řízení: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
Na vědomí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
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