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Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne:
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Krajsky urad Pardubickeho kraje
odbor sociálních věcí

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor Sociálnich~‘,Če;
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Číslo jednací:
Spis. značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Fax:

SpKrÚ 62098/2009
Bc. Eva Řezníčková
466 026433
eva.reznickova@pardubickykraj.cz

Datum:

16. 12. 2009

64483/2009iŘe
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Obcanske sdruzeni
„MEDEA“
Poděbradovo nám. I
539 01 Hlinsko

466 026 393

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, věcně a místně příslušný
podle 549 a 5 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 znění,
rozhodl takto:
Občanskému sdružení „MÉDEA‘, se sídlem v Hlinsku, se uděluje pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
1. Vykonávat činnost podle 5 10 odst. I písm. a) zákona Č. 359(1999 Sb.,
sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
2. Pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě (5 11 odst. I písm. a)
3. Poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání
dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (*11 odst. I písm. c))
4. Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení vý
chovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
5. Vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházet
jejich vzniku (5 31 a 32)
6. Zřizovat a provozovat zařízení sociálně výchovné činnosti ( dle
b) adle 541)
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7. Zřizovat a provozovat výchově rekreační tábory pro děti ( dle
d) a dle 543)

5 39 odst.

39 odst. I písm.
I písm.

Občanskému sdružení „MÉDEA“ se ukládá povinnost hlásit Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru sociálních věcí všechny změny a skutečnosti rozhodné pro
vydání pověřeni nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů Od jejich
vzniku.
Adresa: Komenskěho náměstí 125, 532 11 Pardubice • Ústředna: ±420 466 026 111 • Fax: +420 466 026 393
Internet: ~w.pardubickykraj.cz • E-mail: posta~pardubickykraj.cz • Úřední dny: pondělí a středa, 8—17 hod.
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Odůvodnění :
Občanské sdružení „MÉDEA“ požádalo o vydání rozhodnutí o udělení pověřeni
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě novely zákona Č. 359/1 999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Doložilo všechny potřebné doklady a podalo žádost o vydání pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí, ve které uvedlo okruhy poskytovaných služeb, které podrobně
popsalo.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, Jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, do lSti dnů ode dne jeho
doručení, prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, který
toto rozhodnutí vydal, k Ministerstvu práce a sociálních věcí CR.
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