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„Dětský úsvit“, z. s. 

Sídlo: Pod Lipami 223/5, Františkovy Lázně 351 01 

Zastoupená: Mgr. Soniou Sudimacovou – předsedkyní zapsaného spolku 

IČO: 07111223 

Bankovní spojení: 284282387/0300 

 

kontaktní místo: 

Obrněné brigády 20/20, Cheb 350 02 

 

Organizační  řád 
 

 

Úvodní ustanovení 

 

Organizační řád je základním předpisem  

Je vydán za účelem aby: 

• stanovil organizační strukturu, zásady řízení, kompetence a z toho 

vyplývající práva, povinnosti a odpovědnosti   jednotlivých pracovníků 

• podrobněji specifikoval základní úkoly, které jsou pro organizaci stanoveny 

ve stanovách spolku 

• byl srozumitelným návodem všem pracovníkům i externím uživatelům 

(např. kontrolním orgánům), znázornil vzájemné vztahy podřízenosti a 

nadřízenosti 

• v organizaci definoval systém řízení, tj. řídící úrovně, poradní orgány, 

periodičnost porad 

 

ČI. I 

Základní údaje   zapsaném spolku 

 

Vznik spolku: rozhodnutím Krajského soudu v Plzni 

Forma rozhodnutí: Usnesení  - v Plzni dne 9. května 2018 

 

Usnesením Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Ivetou Sanetrníkovou v          

právní věci navrhovatelů: a) Bc. SONIA SUDIMACOVÁ, Pod Lipami 223/5, 351 01   

Františkovy Lázně, b) Mgr. JAKUB ONDER, Sportovní 520, 357 33 Loket,  

c) Mgr. JAROSLAVA RYMEŠOVÁ, Přátelství 2050/10, 350 02 Cheb, všichni 

zastoupeni Mgr. MARTINEM NEJEZCHLEBOU, advokátem se sídlem  T. G. 

Masaryka 58/34, 360 01 Karlovy Vary, o návrhu na zápis spolku „Dětský úsvit ", z. s., 

se sídlem Pod Lipami 223/5, 351 01 Františkovy Lázně, do spolkového rejstříku takto:  

 

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce 

číslo 8592 se zapisuje: 

Spisová značka: L 8592 vedená u Krajského soudu v Plzni.  

Název „Dětský úsvit ", z. s.  

Sídlo: Pod Lipami 223/5, 351 01 Františkovy Lázně  

Identifikační číslo: 07111223  

Právní forma: Spolek 
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   ČI. II. 

Účel spolku 

Účelem spolku je - na základě vydaného pověření-  poskytování sociálněprávní  ochrany dětí, dle 

zákona č.359/1999 Sb., v platném znění odborného  sociálního poradenství a dalších sociálních 

služeb dle zákona č.108/2006 Sb., v platné znění, dále  edukační podpora rodinám s dětmi ( včetně 

diagnózy PAS) , osvěta a  propagace náhradní rodinné péče,zejména pěstounské péče. Dále podpora 

nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti vzdělávání ,přednášková činnost , realizace  

preventivních a  terapeutických  programů pro děti i rodiny. 

  

čl. III 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 

• Poskytování sociálně- právní  ochrany dětí 

• Doprovázení pěstounských rodin 

• Poskytování  odborného sociálního poradenství 

• Poskytování  sociálních služeb dle  základě příslušné  registrace a dle zákona č.108/2006 Sb., 

v platném znění 

• Realizace preventivních  a terapeutických programy pro  rodiny s dětmi, děti a mladistvé 

•  Vzdělávací semináře  

• Vydávání a prodej autorských, edukačně - osvětových publikací 

• Pořádání: 

o výstav a prodejních akcí = vybudování dobročinného obchůdku 

o osvětových akcí, workshopů pro pěstounské rodiny i laickou veřejnost 

o přednášek a kurzů pro rodiny i veřejnost    

• Poradenské služby  - služby pro rozvoj rodičovských kompetencí 

• Asistované kontakty rodičů s dítětem /v době rozvodu nebo rozchodu rodičů, v situacích, kdy je 

       rodič ve výkonu trestu odnětí svobody apod./ 

• Služby pro partnerství a rodičovství:  

o příprava pro partnerský a rodičovský život 

o řešení problematiky v partnerských a rodičovských vztazích 

o podpora a odborná pomoc pro partnery a rodiny 

• Svépomocné a podpůrné aktivity pro neformální pečovatele, zejména pro rodiny a děti 

s poruchami PAS  (poruchy autistického spektra) 
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ČI. III. 

Statutární orgán a nejvyšší orgán spolku 

 

Název nejvyššího orgánu:  předseda spolku = statutární orgán   

Statutární orgán – předseda; předseda Mgr. SONIA SUDIMACOVÁ,  

datum. nar. 16. října 1971, r. č. 716016/2042 

Pod Lipami 223/5, 351 01 Františkovy Lázně v. r. 

 

Den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci  

Počet členů: 1 

Způsob jednání: předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně 

Den zápisu: dnem nabytí právní moci  

 

Spolek je samostatným právním subjektem. 

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich  

vyplývající. 

Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

  

 

ČI. IV. 

A. Pověřená osoba k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

 

Spolek „Dětský úsvit“, z. s. po svém vzniku podal žádost na Krajský úřad 

Karlovarského kraje. Žádost byla podána za účelem získání pověření k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí, být pověřenou osobou k výkonu pěstounské péče. Toto 

pověření rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje získal, PM tohoto 

pověření: dne 30. 07. 2018.  

Více viz: Příloha - příslušný dokument  o vydání pověření  k výkonu sociálně právní 

ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. 

 

Spolek „Dětský úsvit“, z. s. se tak stal pověřenou osobou k výkonu pěstounské péče.  

 

Dle ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  

ve znění pozdějších předpisů,Krajským úřadem Karlovarského kraje vydáno 

rozhodnutí o změně pověření, a to o změně kontaktního místa na adrese Cheb, 

Kamenná 40 na nové kontaktní místo na adrese Cheb, Havlíčkova 1803/2. Rozsah 

poskytované sociálně-právní ochrany dětí  

                   zůstává nezměněn.   

Následně v  červnu 2022 bylo vydáno na základě žádosti další rozhodnutí KÚKK o změně 

kontaktního místa: od 1.7. 2022 se nově kontaktním místem „ Dětského úsvitu“ z.s. stává adresa: 

Obrněné brigády 20/20, Cheb 35002. KONTAKTNÍ MÍSTO NA ADRSE HAVLÍČKOVA 1803/2, 

Cheb  k tomuto datu zaniká. 
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Aby mohl „Dětský úsvit“, z. s. svoji činnost v souladu s vydaným pověřením 

vykonávat, má za tímto účelem vytvořeno: 

 

Materiálně - technické zázemí - schváleny dvě kontaktní místa (správní rozhodnutí  

Krajského úřadu Karlovarského kraje): Obrněné brigády 20/20, Cheb 350 02 a 

Karlova 17, Cheb 350 02. 

 

Personální zajištění: 3 sociální pracovnici na HPP (z toho jeden sociální pracovník je 

i vedoucím služby/ organizace) a 1 sociální pracovník na DPP. 

Pověření k výkonu o sociálně – právní ochraně dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., 

bylo vydáno za účelem, aby spolek mohl působit jako doprovázející organizace 

pěstounských rodin, poskytovat jim služby, pomoc, poradenství v režimu pověřené 

osoby a na základě vydaného pověření.   

Působnost pověřené osoby: Karlovarský kraj. 

Cílovou skupinou je pěstounská rodina, tj. pečující osoby a děti svěřené do 

pěstounské péče.   

Činnost je provozována na dvou kontaktních místech: 

Havlíčkova 1803/2, Cheb 350 02 a Karlova 17, Cheb 350 02. 

 

Více viz doprovodné dokumenty: Standardy kvality – zejména Standard č. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 10, 16; Podrobný popis činnosti a příslušné směrnice. 

 

Ostatní činnost a aktivity spolku probíhají buď v sídle spolku, nebo jsou 

realizovány mimo toto kontaktní místo, na jiných, vhodných místech. 

 

 

B. Dne 26.1.2022 bylo krajským úřadem Karlovarského kraje ( Č.j.: 

KK/67/SZ22-6, Sp.z.: KK/67/SZ/22) vydáno rozhodnutí o registraci 

sociální služby odborné sociální poradenství s účinností od 1.3.2022. 

 

Název služby.VZÁJEMNOST 

 

Působnost: Karlovarský kraj 

Forma služby: terénní 

Služby se poskytuje bezplatně. 

Kontaktní místo:Havlíčkova ulice 1803/2, Cheb 35002 

Cílová skupina: 

1. Osoby  v krizi( osoby/ jednotlivci, které z důvodu zletilosti odcházejí 

z náhradní  rodinné péče,ústavní péče nebo dětských domovů) ve 

věku 18- 21 let 

2. Rodiny s dítětem/ dětmi ; rodiče nebo pečující osoby,tj. pěstouni 

nebo fyzické osoby, které mají dítě/ děti svěřeny rozhodnutím soudu 

do výchovy a péče,včetně nezletilých nastávajících matek, které se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které u nedokáží zvládat 

vlastními silami; a děti z rozpadajících se rodin – zejména v rámci 

vyhrocené předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace rodičů 

3 Osoby se zdravotním postižením ( rodiny s dítětem s diagnózou 

poruchy autistického spektra; jednotlivci s diagnózou poruchy 

autistického spektra) 
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Personální zajištění: 3 sociální pracovnici: 2 na DPP, 1 na DPČ (z toho jeden sociální 

pracovník je i vedoucím služby). 

 

 
 

V červnu 2022 bylo /na základě žádosti / vydáno nové rozhodnutí KÚKU.  

Č. j.:   KK/1877/SZ/22-9       

Sp. zn.: KK/1877/SZ/22       
 

 

Na základě žádosti o změnu registrace z důvodu změny místa poskytování a rozšíření terénní formy 

o ambulantní formu sociální služby odborné sociální poradenství (dále jen „OSP“),  která byla 

podána u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí (dále jen „správní orgán“) dne 

18.05.2022 pod č.j.: KK/1877/SZ/22-1, žadatelem “ Dětský úsvit “, z. s.,  

IČO 07111223, se sídlem Pod Lipami 223/5, 351 01  Františkovy Lázně, zastoupeným statutárním 

zástupcem Mgr. Soniou Sudimacovou, předsedou (dále jen „žadatel“),  

 

byl dne 21.06.2022 od 9.00 hodin, na základě Usnesení Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 

21.06.2022, č.j.: KK/1877/SZ/22-7 v prostorách ve 2. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) určených 

pro poskytování ambulantní formy a zázemí terénní formy sociální služby OSP  

v objektu na adrese Obrněné brigády 20/20, 350 02  Cheb, 
Důkazem ohledání věci na místě - prostor určených pro poskytování ambulantní  a zázemí terénní 

formy OSP na adrese Obrněné brigády 20/20, 352 02 Cheb, provedeným dne 21.06.2022, bylo 

ověřeno, že materiální a technické podmínky odpovídají druhu poskytované sociální služby, její 

kapacitě a cílové skupině a jsou v souladu s údaji uvedenými v popisu realizace. Tím poskytovatel 

sociálních služeb prokázal splnění materiálně technických podmínek dle § 79 odst. 1 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.    

 

Od 1.7.2022 „ Děstký úsvit“ z.s. poskytuje  kromě terénní formy i ambulantní formu  

sociální služby. 

Od 1.7.2022 je nově kontaktním místem  adresa: Obrněné brigády: 20/20, Cheb 35002 

Původní kontaktní místo: Havlíčkova 1803/2, Cheb k 1.7.2022 zaniká. 

 

Více viz.Popis realizace  služby 

 

Čl. V. 

 

Účel využití kontaktních míst pověřené osoby a jejich financování 

 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, věcně a místně příslušný 

správní orgán dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 

písm. e) Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Správní řád“) 

rozhodl 

dle ustanovení § 49 odst. 6 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě žádosti právnické osoby 

„Dětský úsvit“, z. s., se sídlem Pod Lipami 223/5, Františkovy Lázně 351 01, 
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o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v následujícím rozsahu a místě 

výkonu: 

1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

dle § 11 odst. 1 písm. c Zákona, v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se 

nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20  Cheb, Karlova 17, Cheb. 

2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b  Zákona, v místě výkonu: 

Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20, 

Chen a Cheb, Karlova 17.  

3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, 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, v místě 

výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné 

brigády 20/20, Cheb a Cheb, Karlova 17. 

4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování    obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle § 19a odst. 1 písm. b) 

Zákona, § 48 odst. 2 písm. g) Zákona, v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní 

místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20 a Cheb, Karlova 17. 

5. Dle § 11 odst. 1a) Zákona SPOD, poskytnout rodičům aktivní pomoc při výchově a 

péči o děti, rozvojové aktivity a nácvik praktických dovedností. Pomoci rodičům při 

řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

Tato činnost – uvedená v bodě 5 – není financována ze SPVPP, ale 100% z jiných 

finančních zdrojů (např. granty, dotační programy, sponzoři apod.). Více viz příslušné 

Směrnice. 

 

 

Účel – využití kontaktního místa na adrese Karlova 17, Cheb 

 

Tento prostor, Karlova 17, Cheb, je využíván výhradně v souladu s vydaným 

pověřením, k sociálně-právní ochraně. Tento prostor byl pro daný účel nazván 

„Hernou plnou Dobra“. 

 

1. Financování prostor 

Vybavení a financování prostor:  

• hračky, pomůcky, knihy, zařízení, nádobí –  ze 100% financování pomocí 

sponzorů, popř. dary darovány přímo od dárců. 

• nájem, energie a služby –  hrazeno:a)SPVPP b) granty, dotace, sponzoři – 

poměrnou částí, tj. % dle reálného využití prostor  
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Financování probíhá v souladu s pravidly hospodárnost, účelovosti i a efektivity. 

Viz Směrnice č. 4 „Účel využití a financování nebytového prostoru Karlova 17, Cheb“ 

 

 

2. Využití prostor Karlova 17, Cheb – „Herna plná Dobra“ 

Herna = 1 místnost, která je vybavena nábytkem vhodným pro činnost 

svépomocných skupin pečujících osob, dětských skupin, individuálního vzdělávání 

pěstounů apod.  

 

 

Baby kluby 

V „Herně plné Dobra“ probíhají pravidelná setkání pečujících osob a dětí svěřených 

do PP (0 – 6 let), jedná se o svépomocnou skupinu pečujících osob tzv: Baby kluby. 

Pečující osoby zde nacházejí prostor pro sdílených svých zkušeností, potřeb, 

poznatků, dojmů. Svépomocná skupina plní svojí významnou roli zejména v rovině 

emoční a psychické podpory. Dochází zde díky vzájemné důvěře a sdílení 

k přirozené podpoře, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Pro děti jsou vždy připraveny 

samotnými pěstouny motivační programy a aktivity na podporu adaptačního procesu 

(u nově přijatých dětí do PP), dále společné stimulující aktivity zaměřené na jejich  

všestranný  a blahodárný   psychosociální rozvoj, nechybí hry, zpěv, pohybové 

aktivity, komunikační techniky, výtvarné činnosti apod. |Za účelem zdárného a  

hladkého chodu Baby klubů byly vydány spolkem pravidla. 

 

Další aktivity 

V Herně plné Dobra probíhají i jiné aktivity: 

• hlídání dětí v rámci respitní péče dle § 47a odst. 2 písm. a) a b) ZSPOD 

• kontakty s příbuznými dítěte a asistované kontakty  

• konzultace pečujících osob či dětí svěřených do PP s odborníky 

• preventivní  a terapeutické programy pro děti svěřené do PP 

• terapie – skupinové či individuální pro pečující osoby 

• konzultace klíčových pracovníků s pečujícími osobami a s dětmi 

svěřenými do PP 

• dětské skupiny 

• příměstské tábory pro děti v PP 

• individuální vzdělávání pečujících osob - nachází de zde odborná čítárna  a 

knihovna s odbornou literaturou zaměřená  na děti 0- 6 let 

• dobročinný bazárek pro pěstouny a děti svěřenými do PP 

• půjčovna knih a dětské literatury, pomůcek a  hraček -  pro děti svěřené do PP 

• aktivity a činnost dle § 11odst.1a zákona SPOD / hrazeno mimo SPVPP/ 

 

 

 

Účel – využití kontaktního místa na adrese  Obrněné brigády 20/20 Cheb 350 02 

 

Tento prostor je využíván: 

1. v souladu s vydaným pověřením k sociálně-  právní ochraně. 

2.  Slouží též jako kontaktní místo pro poskytování sociální služby, odborné sociální 

poradenství VZÁJEMNOST (terénní a ambulantní forma +  zázemí pro 

pracovníky). 
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Budova, v níž má být ode dne 01.07.2022 poskytována sociální služba OSP, se nachází v blízkosti centra 

města Cheb. V  přízemí je pobočka Komerční banky a.s., pronajaté prostory zde mají i další organizace. 

Do prostor OSP ve 2. NP je možné se dostat hlavním vchodem přes pobočku Komerční banky nebo 

dvěma bočními vchody (jeden je v úrovni terénu s výtahem, kterým je zajištěn bezbariérový přístup 

do 2. NP, dalším bočním vchodem je přístup do 2. NP po schodech).  

Parkování osobních automobilů je možné na parkovišti před budovou a v přilehlých ulicích. 

Vzdálenost od zastávky městské hromadné dopravy je cca 200 m, autobusové a vlakové nádraží je 

vzdáleno asi 1,5 km.  

V blízkosti budovy je zajištěna návaznost dalších služeb - zdravotnická zařízení, banky, školská zařízení, 

lékárny, úřady, obchody, pošta, restaurace, zařízení pro sportovní a kulturní vyžití a jiné komerční služby.  

Prostory určené pro OSP ve 2. NP budou žadatelem zároveň využívány i k činnostem spadajícím do 

oblasti sociálně právní ochrany dětí, ale v jiných časových intervalech, než je poskytovaná sociální služba 

OSP. 

Prostory OSP jsou od chodby a výtahu odděleny uzamykatelnými vstupními dveřmi vedoucími do 

prostorné vstupní haly bez oken. Světlo je zajištěno nástěnnými svítidly a lampou. Hala je vybavena 

dvoukřídlovou skříní, policovými skříněmi, věšáky na odkládání oděvů, pohovkou s 2 křesly a 

konferenčním stolkem. Na zemi byla položena dlažba, z části pokryta kobercem. Z haly se vstupuje do 

žadatelem pronajatých tří prostorných průchozích kanceláří, které musí být pod uzamčením. Součástí 

haly je hygienické zázemí (2 místnosti bez oken se stropními svítidly, obklady na stěnách a dlažbou na 

podlaze), tj. oddělené WC pro klienty služby (WC, pisoár a umyvadlo) a pro personál (WC a 

umyvadlo). V části haly bude instalován ještě kuchyňský kout. Z haly se vstupuje do dalších dvou zatím 

nepronajatých místností). 

1. kancelář pro tři pracovníky (vedoucí služby/sociální pracovnici, sociálního pracovníka a 

pedagogického pracovníka) je plně vybavená kancelářským nábytkem, třemi pracovními stoly, 

notebooky, multifunkčním zařízením (tiskárna, skener), uzamykatelnou skříní na spisy, stolem s 

židlemi a dalším kancelářským vybavením.  
2. konzultační místnost pro jednání pracovníků se zájemci o službu, individuální práci s klienty, 

konzultace, porady pracovního týmu je vybavena křesly, konferenčními stolky, pohovkou, policovými 

regály, skříněmi a dalším nábytkem.  

3. herna je vybavena policovými regály s knihami, hrami, hračkami, stoly, židlemi, policemi na uložení 

materiálu pro volnočasové aktivity, pohovkou, křesly.    

Velká okna v kanceláři, konzultační místnosti a herně jsou otvíratelná (umožňují přirozené osvětlení 

a větrání), jsou opatřena vertikálními žaluziemi. Osvětlení prostor je doplněno stropními 

svítidly/lustry, lampami. Podlahy jsou pokryty zátěžovými koberci, z části doplněny běžnými koberci 

(zejména pod stoly a pohovkami). V místnostech jsou radiátory.  

Budova je připojena na městský vodovodní řád a na veřejnou kanalizaci. Funguje zde bezdrátové 

připojení k internetu - WIFI.  

 

 

1. Financování prostor:  

    pomocí sponzorů, dárců ,dotace,granty + ze státního příspěvku (SPVPP): nájem, 

energie a služby; kancelářské potřeby + nábytek ( zázemí pro sociální pracovníky) včetně 

techniky; plně v souladu s Instrukcí MPSV ČR. Hrazeno poměrnou částí =% dle reálného 

využití prostor na danou činnost. 

 

Financování probíhá v souladu s pravidly hospodárnost, účelovosti i a efektivity. 
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Viz Směrnice č. 5 Financování aktivit a činností zapsaného spolku „Dětský úsvit“    

2. Využití prostor Obrněné brigády 20/20, Cheb 

Kontaktní místo slouží jako kontaktní místo nejen pro pečující osoby, se kterými má 

doprovázející organizace uzavřenu dohodu o výkonu PP, ale i pro děti v PP popř. pro  

realizaci kontaktu  s biologickou rodinou; rovněž je zde vhodný prostor 

k projednávání návrhů a uzavírání dohod o výkonu PP, dále jsou zde - pro zájemce 

z řad veřejnosti k dispozici propagační materiály a informace k NRP, pěstounské 

péči, je zde prezentována činnost a aktivity doprovázející organizace v tištěné podobě 

(kroniky z akcí), Standardy kvality a  odehrává se zde veškerá administrativní činnost 

pověřené osoby. 

 

„Dětský úsvit“, z. s. využívá na kontaktním místě 3 místnosti.   

 

Dvě místnosti jsou uzpůsobeny jako pracovní zázemí pro  sociální pracovníky (jeden 

z nich je vedoucím služby). Obě kanceláře pro sociální pracovníky jsou materiálně a 

technicky vybaveny pro účely výkonu sociálních pracovníků.  

 

Na kancelář vedoucí služby navazuje kontaktní – terapeutická místnost, kde 

probíhají skupinová setkávání pečujících osob s terapeutem /Kluby pěstounů, 

Dostaveníčka/, skupinové supervize jak pečujících osob, tak sociálních pracovníků. 

Dále je místnost určena pro setkávání /individuální konzultace/ klíčového pracovníka 

s pěstounem nebo k výběru odborné literatury určené k samostudiu pečující osoby.  

 

Tato místností slouží i jako herna pro děti, protože je vybavena dětskými knihami a 

pomůckami pro účely pořádání dětských skupin  a to nejen v době konání společného 

vzdělávání pěstounů, nebo pro individuální práci s dítětem.  

 

Poslední místnost /vstupní/ je místností kontaktní. Prostor je vybaven vhodným a 

účelovým nábytkem pro individuální setkávání s pěstouny, s osobami blízkými dítěti 

nebo osobami, které požadují poskytování výchovné či poradenské péče.  

V prostorech je na nástěnce prezentována činnost a aktivity doprovázející organizace 

v tištěné podobě – kroniky z akcí, Standardy kvality… Je zde umístěna i schránka pro 

anonymní stížnosti.   

 

Všechny místnosti jsou vybaveny účelovým a pohodlným nábytkem.  

Součástí prostor na kontaktním místě je hygienické zázemí.  

 

 

 

 

Hlavní předmět činnosti – činnost  pověřené osoby 

1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

dle § 11 odst. 1 písm. c Zákona, v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se 

nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20 a Cheb, Karlova 17. 

2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona, v místě výkonu: 

Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20  

a Cheb, Karlova 17.  
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3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, 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, v místě 

výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné 

brigády20/20 a Cheb, Karlova 17. 

4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování    obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle § 19a odst. 1 písm. b) 

Zákona, § 48 odst. 2 písm. g) Zákona, v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní 

místo se nachází na adrese Cheb, Obrněné brigády 20/20 a Cheb, Karlova 17. 

5. Dle § 11odst. 1a )zákona SPOD, poskytnout rodičům aktivní pomoc při výchově a 

péči o děti, rozvojové aktivity  a nácvik praktických dovedností.  Pomoci rodičům při 

řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
Tato činnost – uvedená v bodě 5 – není financována ze SPVPP, ale 100% z jiných 

finančních zdrojů (např. granty, dotační programy, sponzoři apod.). 

 

Hlavní předmět své činnosti  spolek finančně zajišťuje: 

• z darů fyzických a právnických osob 

• sponzorských příspěvků 

• z prostředků získaných z vlastní výdělečné činnosti – na základě 

živnostenského oprávnění spolku 

• ze státního příspěvku úřadu práce ČR 

• z grantů, dotační titulů, projektů 

 

 

ČI. VI 

Podepisování jménem spolku 

 

Podepisováním veškerých písemností za spolek  je oprávněna  předsedkyně spolku 

• v rozsahu pracovní náplně mají podpisové právo i pracovníci pověřené osoby  

pokud jsou k tomu písemně zmocněni oprávněnou osobou, předsedkyní spolku 

 

Vytváření smluvních vztahů a podepisování smluvních dokumentů je vyhrazeno 

pouze předsedkyni spolku. 

 

 

ČI. VII 

Řízení  a vedení spolku 

 

Statutárním orgánem je předsedkyně, která plní úkoly i vedoucí služby: 

1. pověřené osoby, tj. doprovázející organizace 

2.sociální služby- odborné sociální poradenství 

 a zastává pracovní pozici sociálního pracovníka. Předsedkyně je oprávněna 

zastupovat spolek navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se 

činnosti a aktivit spolku.   

 

Předsedkyně organizuje a řídí činnost spolku, je plně zodpovědná za její 

hospodaření. Předsedkyně spolku je nadřízená všem pracovníkům. 



 11 

 

Předsedkyně vytváří organizační řád a další vnitřní předpisy spolku, dále vytváří, 

aktualizuje a kontroluje Standardy kvality pověřené osoby, směrnice, metodiky, 

pravidla. 
 

Předsedkyně rozhoduje o vytvoření případné další vnitřní struktury spolku a jejím 

řízení. Odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy, pokyny 

nadřízených orgánů, Instrukce MPSV ČR a další předpisy upravující či kontrolující  

činnost spolku. 

 

 

 

ČL. VIII. 

Řízení a vedení pověřené osoby k výkonu pěstounské péče/ sociální 

služby 

 

Předsedkyně spolku  je  zároveň i vedoucím služby: 

1. pověřené osoby k výkonu pěstounské  péče  

2. sociální služby 

Je  i sociálním pracovníkem v obou službách. V sociální službě – odborné sociální 

poradenství - na DPČ.   

Z pozice vedoucí této služby vede a řídí sociální pracovníky. Kontroluje jejich činnost 

a sleduje odbornou úroveň  sociálních  pracovníků, dodržování  Standardů Kvality, 

směrnic, metodických pokynů a jiných závazných právních předpisů.  

 

Zodpovídá za: 

• celkovou úroveň a kvalitu poskytovaných sociálně-právních a sociálních služeb 

a řádný provoz  

• koncepční rozvoj služeb 

• informovanost pracovníků o právních předpisech vztahujících se k jejich 

činnosti  

• tvorbu a aktualizaci Standardů kvality  - u obou služeb 
 

Vydává zejména: 

• organizační, provozní a pracovní řád, vnitřní směrnice a metodické pokyny, 

jejich změny a doplňky            

 

                    Stanoví výši odměn a mimořádných odměn pracovníků. 

 

Přijímá do pracovního poměru /popřípadě obdobného poměru/  

• zaměstnance 

• vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost nových zaměstnanců v písemných 

pracovních náplních  

• uzavírá písemné dohody o hmotné odpovědnosti 
 

Uděluje: 

• souhlas pracovníkům se služebními cestami 
       

Svolává a řídí:   

• pracovní porady pracovníků 
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Pověřuje: 

• pracovníky i dalšími případnými úkoly a koordinuje jejich práci, jakož i 

řešením konkrétních úkolů v rozsahu, který stanoví; přijímá opatření k jejich 

zajištění 
 

Kontroluje: 

• dodržování závazných platných předpisů, vnitřních směrnic, metodických 

                              pokynů, jejich změn a dodatků 

• provádí vnitřní kontrolu  

• dbá o odbornou úroveň pracovníků, zajišťuje supervize, další vzdělávání a 

                              odborný růst 

• odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hospodárné využívání 

                              materiálních prostředků, ochranu majetku a problematiku požární ochrany   

• zabezpečuje vzájemné zastupování jednotlivých pracovníků  

• zabezpečují a provádí kontrolu v rozsahu své stanovené pravomoci a 

                              pracovně právní odpovědnosti 
 

Sociální pracovník pověřené osoby k výkonu pěstounské péče provádí a 

zajišťuje:  

Příloha – dokument: Pracovní náplň sociálního pracovníka, Standard č. 9 c - Role 

klíčového pracovníka a další  

Sociální pracovník sociální  služby: viz. Standardy sociální služby a další interní 

předpisy. 

 

ČI. IX 

Ustanovení společná a závěrečná 
         

Organizační řád je základní právní normou závaznou pro všechny pracovníky. 

 

V souladu s organizačním řádem zpracovává  předsedkyně spolku navazující vnitřní 

právní normy, které podrobněji rozvádějí ustanovení  závazných právních předpisů a 

platných zákonů ČR. 

 

 

            Organizační řád byl projednán s pracovníky. 

            Organizační řád byl aktualizován a nabývá účinnosti dne:1.10.2022 

       

 
 

                                                                      

                                                                              ………………………………………… 

                                                                              předsedkyně spolku „Dětský úsvit“, z. s.  
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               Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s  

 

           Organizačním řádem 

   

Jméno a příjmení 

zaměstnance: 

Datum: Vlastnoruční podpis: 

Bc. Jaroslava Bubelová, 

DiS. 

  

Bc. Michal Svoboda   

Bc. Martina  Boučková   

   

   

                             
 


