STATUT
Diakonie Čce - středisko Západní Čechy

článek í
základní ustanovení
1,1,

Diakonie ČCr - středisko Západní Čechy (dále jen ,,Středisko") je právnickou osobou,
evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR ve smyslu zák. č. 312002
Sb., o církvích a náboženských společnostech pod č, j. 9-28812003-15222. Středisko
vzniklo sloučenímtří subjektů a to Diakonie ČCr - středisko Radost v Merklíně lČO
4533154, Diakonie Čcr středisko v plzni, lČo73632767 a Diakonie Čcr středisko v Rokycanech, lČo26521032.
Zřizovatelem Diakonie ČCr - střediska Západní Čechy je Diakonie Českobratrské
církve evangelické - účelovézařízeníČeskobratrské církve evangelické, založenéza
účelemposkytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péčea
dalších obecně prospěšných služeb.
Název Střediska zní: Diakonie ČCr - středisko Západní Čechy
Sídlem Střediska je: Prokopova25,301 00 Plzeň
Korespondenční adresa Střediska je: Americká 29, 301 00 Plzeň
ldentifikační číslo(lC) Střediska je: 45331154.
Středisko bylo zřizeno ke dni 1. 5.1992.

-

1.2,

1.3,

1.4.

článek 2

předmět činnosti střediska

n

2,1.

Středisko je zřízeno za účelemposkytování sociálních služeb v rozsahu definovaném
v bodu 2. 2. tohoto statutu a dalšíchníževymezených obecně prospěšných
(neziskových) služeb.

2,2.

Středisko poskytuje tyto druhy sociálních služeb:
a) Pečovatelská služba
Místo poskytované služby:
Kostelní9, 334 52 Merklín u Přeštic
,t004,334 41 Dobřany

.

.
.
.

Sokolovská
Benešova třída 292,330 23 Nýřany

b) Dennístacionáře

.

Místo poskytované služby:
P|ánická 174,339 01 Klatovy
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Kralovická 35, 323 00 Plzeň
Kostelní 9, 334 52 Merklín u Přeštic

.
.
.
.

c) Odlehčovacíslužby

.

Místo poskytované služby:
Merklín 194,334 52 Merklín u Přeštic

.

d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením

.

Místo poskytované služby:
Merklín 194,334 52 Merklín u Přeštic

,

e) Chráněnu.outf:i'o

poskytované služby:
Tř, 1. má4e sŽ5,334 01
Husova 1043,334 01 Přeštice

přeštice

l
.

f)

Terénnío'3n'ffišo

'

poskytované služby:
Denisovo nábřeží 256816,3O1 11 Plzeň 1
je
Terénníforma služby poskytována na územíPlzeňského kraje.

g) Sociáln

.

í':"R};:?;"ooskytované

.
.
.
h) Krizová

ol'o,ů,.,o

služby:

Perlová60114,301 00 Plzeň 1
Kralovická 1562135,323 00 Plzeň 1 - Bolevec
Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

poskytované služby:

.

Prokopova25,301 00 Plzeň

i)sociálněaktivizační;lrťřJ#"'.":ilfrl"r'

,
.
.
.
.

Prokopova 17,301 00 Plzeň
Svazu bojovníkůza svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
Sadová 636, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice
Vídeňská 181,339 01 Klatovy 1
Denisovo nábřeží 256816,301 00 Plzeň

Terénníforma služby je poskytována v přirozeném prostředí klientů (převáŽně
v domácnostech) na územíPlzeňského kraje.
j) Odborné sociální poradenství

,

,

k)

N

ízko P ra

h

Místo poskytované služby:
Svazu bojovníkůza svobodu 68,337 01 Rokycany
Vídeňská 181,339 01Klatovy 1
Prokopova25,301 00 Plzeň

.
.
,

"",'i,š*T'í33,iiů""3;! :,

.
.
.
,
,
.
.

1

Píí:'

Jiráskova 481, Nové Město 337 01 Rokycany
Sokolovská74,323 00 Plzeň23
Náměstí T.G.M. 282,334 41 Dobřany
Zahradní 542, Bezděkovské Předměstí, 344 0'1 Domažlice
Osvobozených politických vězňů 313,33214 Chotěšov
Náměstí 136, 34526 Bělá nad Radbuzou
Dobrohostova 110,345 25 Hostouň u HoršovskéhoTýna

Terénnímobilní služba je poskytována v lokalitě ORP Domažlice, ORP Stod.
poskytuje služby dle pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve
smyslu § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a to vČetně
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péčepodle § 47b,

2.3. Středisko

2

Místo poskytované služby
Denisovo nábřeží 256816,301 00 Plzeň
Svazu bojovníkůza svobodu 68, 337 01 Rokycany
Nuželická 60, 342 01 Sušice 1
Sadová 636, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice

.
.
.
.

Terénníforma služby je poskytována
v domácnostech) na územíPlzeňského kraje.

v přirozeném

prostředí (převážně

2.4. Středisko

poskytuje služby oddluženína základě uděleníakreditace pro poskytování
služeb v oblasti oddluženía přidělení identifikačního číslaakreditované osoby
A0-01 5}019

Místo poskytované služby:
Rokycany, Střed, Svazu bojovníků za svobodu 68, PSČ 337 01;
Klatovy, Klatovy l, Vídeňská 181, PSČ 339 01;
Plzeň, JižníPředměstí, Prokopova2O7t25, PSČ 301 00

.
.
.

2.5. Středisko

-

2.6.

poskytuje tyto dalšíobecně prospěšnéslužby.
Zajištěnídopravy uživatelům služeb
Koordinace dobrovolníkůa praktikantů
Pořádáníodborných kurzů a školení k prohlubování kvalifikace zaměstnanců
Aktivity primární prevence pro základnía středníškoly

Středisko je oprávněno vykonávat následující vedlejší_hospodářskou činnost.

a) Výroba kartáčnického a konfekčního zboží,deštníkůa dalšíchvýrobků

b)

c)
d)

zpracovatelského průmyslu
Reklamní činnost a marketing
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužícíkzábavě
Vzdělávánídospě|ých a lektorská činnost

2.7. Veškeré shora uvedené činnosti včetně sociálních služeb a sociálně právní ochrany
dětí je Středisko oprávněno vykonávat, resp. poskytovat pouze při splnění všech
přédepsaných podmínek, stanovených právním řádem pro vykonávání, resp.

poskytování těchto činností(registrace oprávnění k poskytování sociálních služeb,
reg istrace nestátního zd ravotnického zařízení, oh lášen í živnosti atp.).

2,8.

Středisko je oprávněno na základě schválení dozorčíradou Diakonie Českobratrské
církve evangelické zřizovat nebo se stát jedním ze zřizovatelů, zakladatelů, společníků
atp. právnických osob zřizovaných podle obecného práva jako jsou např. nadační
fondy, obecně prospěšnéspolečnosti, občanská sdružení,obchodní společnosti atp,

č!ánek 3
Správní rada Střediska
Reditel střediska

3.1.
3,2.

3.3.
3.4.

Správní rada je statutárním orgánem Střediska, kte4ý řídíčinnostíStřediska a jedná
jménem Střediska navenek.
Správní rada je odpovědná zazabezpečení veškeréčinnosti Střediska,
Správní rada má 5 členů.
Členovésprávní rady jsou jmenováni správní radou celé Diakonie Českobratrské
církve evangelické.
Předsedou správní rady je z titulu funkce ředitel Střediska.
Clenové správní rady jsou zapsáni v evidenci právnických osob, zřízených
registrovanými církvemi, vedené Ministerstvem kultury ČR.

3.5.
3,6.

3.7

Ředitel Střediska řídísamostatně každodenníčinnost Střediska a je zmocněn ke všem
úkonům,ke kteným při každodenníčinnostiStřediska dochází.
Reditel Střediska je oprávněn samostatně rozhodovat o uzavření smluv či učinění
jiných úkonůjménem Střediska do hodnoty 500.000,--Kč pro jeden případ.
VŠechnysm|ouvy či jiné právní úkony, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší
neŽ 500.000,--Kč a které mají být uzavřeny jménem Střediska, musejí být schváleny
Správní radou Střediska.
Jménem Střediska jednají a podepisují se předseda správní rady Střediska (tj. ředitel
Střediska) a dalšíčlen Správní rady Střediska společně ve všech záležitostech
spadajících do výlučnépravomoci správní rady Střediska.
Právní Úkony učiněnépři každodenníčinnosti Střediska je oprávněn činit (.;ednat) a
podepisovat ředitel Střediska samostatně.

Pro konkrétnízáležitosti můžesprávní rada Střediska zplnomocnit

k

jednání další

osoby.
Jednotliví zaměstnanci Střediska jsou oprávněni za Středisko jednat a podepisovat
v souladu se svými kompetencemi, vymezenými ve funkčnímschématu Střediska,
které obsahuje stručný popis pracovních náplní kompetencí jednotlivých
zaměstnanců Střediska a tvoří přílohu Organizačního řádu Střediska.

a

Článer +
Dozorčírada střediska

4,1.
4.2,
4.3,

Dozoróí rada je kontrolním orgánem Střediska.

Dozorčírada dohlížína činnost správní rady Střediska a na veškerou činnost
Střediska.
Dozorčírada má '11 členůa 2 náhradníky.
Členy dozorčírady volí správní orgán spolupracujícího sboru Českobratrskécírkve
Evangelické, se kterým Diakonie Českobratrské církve evangelické uzavřela smlouvu
o spolupráci se Střediskem.
Dozorčírada si ze svých členůvolí předsedu a místopředsedu.
Článek s
zrušenía zánik střediska

5.1. O zrušeníStřediska je oprávněna po předchozím souhlasu synodu Českobratrské
církve evangelické rozhodnout dozorčírada Diakonie Českobratrskécírkve

5.2.
5.3.
5.4.
5,5.

evangelické.
O zrušení Střediska jeho sloučeníms jiným střediskem Diakonie Českobratrské církve
evangelické rozhoduje dozorčírada Diakonie Českobratrskécírkve evangelické
samostatně bez předchozího souhlasu synodu Českobratrskécírkve evangelické.
Rozhodnutím o zrušení střediska dozorčírada Diakonie Českobratrskécírkve
evangelické zároveň rozhodne o způsobu zrušení Střediska (s likvidací/ bez likvidace),
! Rříoadě zrušeníStřediska s likvidací jmenuje |ikvidátora správní rada Diakonie
Ceskobratrské církve evangel ické.
Majetek, ktený zůstane po likvidaci Střediska, přechází na Diakonii Českobratrské
církve evangelické.
Středisko zaniká ! Rřípadě zrušení s likvidací ke dni schválení likvidačnízprávy dozorčí
radou Diakonie Ceskobratrské církve evangelické, v případě zrušení bez likvidace
(sloučeníma rozdělením) dnem, stanoveným rozhodnutím dozorčírady Diakonie
Ceskobratrské církve evangelické.

4

članek 6
závěreěná ustanovení

6.1. Tento
6.2.

6.3.

statut nahrazuje s účinností15, 2.2020 všechny předcházející statuty Střediska
včetně jejich změn či doplňků.
Tento statut můžebýt doplňován či měněn dodatky statutu, schválenými správní radou
Diakonie Českobratrskécírkve evangelické.
Dalšípodrobnosti organizačnístruktury Střediska, kompetencí jednotlivých
zaměstnanců Střediska a dalšíchzá|ežitostíupravuje organizačnířád Střediska.

V Plzni dne 24. 1.2020

t
CIdA,Y"W

Dialgsnie
éorlcbnilrló

E3

GarlÝ. er.n!.Iickó
Diakonio ČGE - shdls}o Západní Gechy
prokooova 25. 301 00 Plzeň

'lč:4533í154

Mgr. Lucie Petříčková
předsedkyně správní rady
Diakonie Čce - střediska Západní Čechy

6

Diakonie ČcE - střediska Západní Čechy

Tento statut byl schválen správní radou Diakonie Českobratrské církve evangelické a vydán
rozhodnutím A10-01 12020 02.

V Praze dne 5. 2,2020

M

církve evangelické

lng. Hana Sklenářová
členka správní rady
Diakonie Českobratrskécírkve evangelické

