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PREVENT 99, z. ú.,
Heydukova 349
386 01 Strakonice
IČ 69100641
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle
§ 49 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), v řízení provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl ve věci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
takto:
I.

II.

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 4. 9.
2007, č.j.: KUJCK/22671/2007/OSVZ, a rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 20. 3. 2013, č.j.: KUJCK/14114/2013/OSVZ s e r u š í.
Organizaci Prevent 99, z. ú., se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ 69100641, zastoupené
ředitelem Michalem Němcem,
uděluje
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

-

převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí
dítěte do rodiny (§ 19a odst. 1 písm. c) zákona o SPOD), kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11
odst. 2 zákona o SPOD), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče,
činnost bude vykonávána v pronajatých či zapůjčených prostorách ve správním obvodu Jihočeského kraje
a v prostorách Center podpory pěstounských rodin Prevent na adresách: Bavorova 24, 386 01 Strakonice,
Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice a Primátorská 76, 383 01 Prachatice;

-

poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci 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) zákona o SPOD),
činnost bude vykonávána ve správním obvodu Jihočeského kraje;
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-

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst.
1 písm. a) zákona o SPOD),
činnost bude vykonávána v terénu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice a v sídle
organizace na adrese Heydukova 349, 386 01 Strakonice;

-

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 odst. 1 písm. c)
zákona o SPOD),
činnost bude vykonávána v celé České republice a v prostorách Center podpory pěstounských rodin
Prevent na adresách: Bavorova 24, 386 01 Strakonice a Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice,
dále v prostorách organizace, která si realizaci kurzu objednala a v prostorách pronajatých podle potřeby;

-

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona o SPOD,
činnost bude vykonávána v terénu v místech pobytu osob pečujících a osob v evidenci ve správním
obvodu Jihočeského kraje, dále v prostorách Center podpory pěstounských rodin Prevent na adresách:
Bavorova 24, 386 01 Strakonice, Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice a Primátorská 76,
383 01 Prachatice;

-

poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověření osoba uzavřela dohodu
o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona o SPOD), 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 (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD),
činnost bude vykonávána v terénu v místech pobytu osob pečujících a osob v evidenci ve správním
obvodu Jihočeského kraje, dále v prostorách Center podpory pěstounských rodin Prevent na adresách:
Bavorova 24, 386 01 Strakonice, Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice a Primátorská 76,
383 01 Prachatice.

O d ů v o d n ě n í:
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 15. 1. 2016 žádost organizace PREVENT 99, z. ú., se sídlem
Heydukova 349, 386 01 Strakonice, ze dne 13. 1. 2016, o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na
výše uvedené činnosti a místa výkonu těchto činností.
Náplň činnosti organizace PREVENT 99, z. ú., je plně v souladu se zákonem o SPOD. Byly splněny všechny
podmínky dané zákonem k vydání tohoto pověření.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí odvolání k Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, podáním u Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Českých Budějovicích, který rozhodnutí vydal.

Mgr. Eva Novotná
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
pracoviště Gen. Svobody 1986/10, Č. Budějovice

otisk úředního razítka
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