STATUT

DiakonieČce - střediskoPraha
ětánek1
Zák|adni ustanovení
1.1

DiakonieČce - stře!isko Praha (dá|ejen-,'Středisko..)
je právnickouosobou,evidovanou
v rejstříkuvedenémMinisterstvemku|turyČR ve smys|u zák. č, gt2ooz Sb., o církvícha
náboŽenských
spo|ečno.stech
pod č.j. g-2g1l2oo3-15222.
Střediskovznik|os|oučením
dvou
subjektů
a to DiakonieČCE- střediskovPraze 5, |Č629 31270 a DiakonieČce _ středisko
Rato|est
v-Praze,10,
|Č45246441 k1. 1.2016a dá|es|oučením
s da|Ším
subjektem,
a to
DiakonieČce - střediskoZvonekv Praze4, |Č,45248087
od 1, 1.2018.

1 . 2 . Zřizovate|em
DiakonieČcr - střediskaPrahaje DiakonieČeskobratrské
_
církveevange|ické
úče|ové
zařízeniČeskobratrské
církveevange|ické
za|oŽené
poskytování
za úče|em
,
sociá|ních
s|uŽeba související
zdravotní
péče
potřebným.
12,
NázevStřediskazní:DiakonieČce - střediskoPraha
Síd|em
Střediskaje:V|achova1502t20,155
0o Praha13
|dentifikační
(|Č)
čís|o
Střediskaje:62931270
článek2
PředmětěinnostiStřediska
2 . 1 . Střediskojezřízenoza úče|em
poskytovánísociá|ních
sluŽebv rozsahudefinovaném
v bodu2.
2. tohotostatutua dalšíchníŽevymezenýchobecněprospěšných
(neziskových)
s|uŽeb,ve
ktenýchposkytujes|uŽby pro děti, m|ádeŽ a dospě|ése zdravotním,mentá|níma
postiŽen
kombinovaným
ím.
2 . 2 . Střediskoposkytuje
sociá|nís|uŽby
v těchtozařízeních
sociá|ních
s|uŽeb:
a) Raná péče:
Místoposkytované
s|uŽby:Machatého
683/1o,152oo Praha5
Pod Svatoborem
56,Sušicen,342 01 Sušice1
Jindřichova
337,Děčín
|X-Bynov,405
05 Děčín
5
b) od|ehčovacís|uŽba:
Místoposkytované
s|uŽby:
V|achova15o2l20,155oo Praha13
c) Sociá|něterapeutická
dílna
Místoposkytované
s|uŽby:Mohy|ová1965,15800 Praha,l3
d) Dennístacionář
Místoposkytované
s|uŽby:V|achova15o2t2o,155
oo Praha13
e) Dennístacionář
Místoposkytované
s|uŽby:Saratovská3392t8,8a,
1oo oo Praha 1O
f) Týdennístacionář
Místoposkytované
s|uŽby:Vlachova
1502t20,155
o0 Praha13
s|uŽeb
9) CentrumdennÍch
Místoposkytované
s|uŽby:Šipková
1838/1
, 142oo Praha4.
h) Chráněnébyd|ení
Místoposkytované
s|uŽby:Šipt<ova
ft3$l1, 142oo Praha4
Viktorinova
112211,
14000 praha4
Vavřenova117018,
14200 Praha411
Valentova173517,
14900 praha415
Branická43155,
14700 Praha47
i) Domovproosobyse zdravotním
postiŽením

Místoposkytované
s|uŽby:Šiptová
1838/1
,142oo Praha4
2.3.

(ako nestátní
péči.
Střediskoposkytuje
zdravotnické
zařízení
zdravotní
rehabiIitační

je střediskozřízeno,
jsou:
prokteré
2.4. ostatníobecněprospěŠné
s|uŽby,
Koordinace
a vzdělávání
dobrovo|níků;
pracovníků
profesích;
Da|Šívzdě|ávání
v pomáhajících
pomůcek;
Půjčování
kompenzačních,
rehabiIitačních
a da|ŠÍch
speciá|ních
organizováníkurzů
a ško|ení;
poradenství
Poskytování
čizprostředkovávání
bezp|atného
a konzu|tací;
- prostoru
prospo|ečné
Poskytovánízázemí
aktivity;
Pořádánísociá|ně-ku|turních,
výchovně-vzdě|ávacích,
environmentá|ních
a volnočasových
jakožiaktivit
aktivit,
řešícíeska|acisociá|ního
napětí
na mÍstníúrovnipro
rodiny,
dětia
proosobyohroŽené
m|ádeŽ,
sociá|ním
vy|oučením;
h) Da|Ší
činnosti
a aktivity,
kterévhodnědop|ňují
na sociá|ní
zdravotní
anebonavazují
s|uŽby,
péiia definované
obecněprospěšné
s|uŽby;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.5. Střediskoje oprávněnovykonávatnás|edující
ved|ejší
hospodářskou
činnost:
- výrobaa prodejdrobných
předmětů
uŽitkových
a upomínkových
- pronájemprostor
pro kterouje
Ved|ejší
hospodářskáčinnostmá pouze dop|ňkový
charakterk h|avníčinnosti,
Střediskozřízeno(č|.2.1. shora).PřípadnývýtěŽek(zisk) z tétoČinnosti
bude pouŽitna
financování
h|avní
činnosti
Střediska.
2-6. Veškeréshora uvedenéčinnostivčetněsociá|níchs|uŽeba zdravotnípéčeje Středisko
oprávněnovykonávat,resp. poskytovatpouze při splněnívšech podmínekstanovených
právnímřádem pro vykonávání,resp. poskytovánítěchto činností
(registraceoprávnění
k poskytovánísociá|níchs|uŽeb, registrace nestátníhozdravotnickéhozařízení,oh|ášení
Živnostiatp.).
2.7, Střediskoje oprávněnona zák|aděschvá|enídozorčí
radou DiakonieČeskobratrské
církve
evangelickézřizovat nebo se stát jednímze zřizovate|ů,
zak|adatelů,
spo|ečníků
atp.
právnických
právajako jsou např.nadační
osob zřizovanýchpod|eobecného
fondy,zapsané
spo|kya Ústavy,obchodníspo|ečnosti
atp.
článeka
Správnírada Střediska
ReditelStřediska
3.1'
3.23.3.
3.4,
3.5.
3.6.

3.7.

Správníradaje statutárním
orgánemStřediska,kteý řídíčinnosti
Střediskaa jednájménem
Střediskanavenek.
Správníradaje odpovědnáza zabezpeěenÍ
veškeré
činnosti
Střediska.
Správnírada
má 3 členy.
Č|enové
správnírady jsou jmenovánisprávníradou ce|éDiakonieČeskobratrské
církve
evangelické.
Předsedousprávníradyje z titu|usvéfunkceředite|Střediska'
Č|enové
správnírady jsou zapsáni v evidenciprávnickýchosob, zřízenýchregistrovanými
církvemi,
vedenéMinisterstvem
kulturyČR.
Ředite|StřediskařídísamostatněkaŽdodenní
činnostStřediskaa je zmocněn ke všem
při
úkonům,
ke kteým kaŽdodenníčinnosti
Střediskadochází.
Ředite|Střediskaje oprávněnsamostatně
rozhodovat
o uzavření
sm|uvčiučiněníjiných
úkonů
jménem
projedenpřípad.
Střediskado hodnoty500.000,--Kč
Všechnysmlouvyči jinéprávníÚkony,jejichŽpředmětemje p|něnío hodnotěvyššíneŽ
500.000,--Kč
a kterémajíbýtuzavřenyjménemStřediska,musejíbýtschvá|enysprávníradou
Střediska.
JménemStřediskajednají
a podepisují
se předsedasprávníradyStřediska(tj.ředite|Střediska)
a da|ší
č|ensprávnírady Střediskaspo|ečně
ve všechzá|eŽitostech
spadajících
do vý|učné
pravomocisprávníradyStřediska.

Právní úkonyučiněnépři kaŽdodenníčinnostiStřediskaje oprávněn činit(|ednat)a
podepisovat
ředite|Střediskasamostatně.
Pro konkrétní
zá|eŽitosti
můŽesprávníradaStřediskazp|nomocnit
k jednánída|ší
osoby.
zaměstnanci
Jednot|iví
Střediskajsouoprávněniza Střediskojednata podepisovat
v sou|aduse
svýmikompetencemi,
vymezenými
ve funkčním
schématu
Střediska,kteréobsahujestručný
jednot|ivých
popis pracovníchnáp|nía kompetencí
zaměstnanců
Střediskaa tvořípří|ohu
organizačn
íhořádu Střediska.
Č|ánek
a
Dozorčírada Střediska
4'1. Dozorčí
radaje kontro|ním
orgánemStřediska.
Dozorčí
radadoh|íŽí
na činnost
správníradyStřediskaa na veškerou
činnost
Střediska.
4.2. Dozorčí
radamá 9 č|enů
a 9 náhradníků.
Č|eny
dozorčí
radyvo|ísprávníorgány
spo|upracujících
sborůČeskobratrské
církve
evange|ické,
se ktenými
DiakonieČeskobratrské
církveevange|ické
uzavře|asm|ouvu
o spoIupráci
se Střediskem.
FS v Praze 6 Dejvicevo|ív sou|aduse StatutemStřediska3 č|enydozorčí
rady Střediskaa 3
náhradníky.
Jeden z taktovo|enýchčlenůdozorčí
rady je zpravidlavo|enýze zaměstnanců
je zvo|entakéjehonáhradník.
případě
střediska,
v takovém
FS v Praze'10StraŠnice
vo|ívsou|aduse StatutemStřediska3 č|eny
dozorčí
radyStřediskaa 3
náhradníky'
Jedenz taktovo|ených
radyje zpravid|a
č|enů
dozorčÍ
vo|enýze zástupců
za rodiče
je zvo|entakéjehonáhradník.
případě
k|ientů,
v takovém
FS v Praze 4 Nus|evo|ív sou|aduse StatutemStřediska3 č|enydozorčí
rady Střediskaa 3
náhradníky.
popř.
Jedenz taktovo|ených
č|enů
dozorčí
radyje zpravid|a
vo|enýz řad odborníků,
je zvo|entakéjehonáhradník.
případě
reprezentantů
místní
správy,v takovém
4.3.Dozorčí
radasi ze svýchč|enů
vo|ípředsedua místopředsedu.
článers
Zrušenía zánik Střediska
5.1.

5'2,
5.3'
5'4'
5.5.

o zrušeníStřediskaje oprávněnapo předchozím
souh|asusynoduČeskobratrské
církve
evange|ické
rozhodnout
radaDiakonieČeskobratrské
dozorčí
církveevangelické'
o zruŠení
Střediskajeho s|oučením
sjiným střediskemDiakonieČeskobratrské
církve
evange|ické
rozhodujedozorčí
rad-aDiakonieČeskobratrské
církveevange|ické
samostatně
bez předchozího
souh|asusynoduCeskobratrské
církveevange|ické.
Rozhodnutím
o zrušeníStřediskadozorčí
rada DiakonieČeskobratrské
církveevange|ické
zároveňrozhodneo způsobu
zrušení
Střediska(s |ikvidací/
bez Iikvidace).
V případě zrušeníStřediska s |ikvidacíjmenuje |ikvidátorasprávní rada Diakonie
Českobratrské
církveevangeIické.
Majetek,ktenýzůstanepo |ikvidaciStřediska,přecházína DiakoniiČeskobratrské
církve
evangeIické.
Střediskozanikáv případězrušení
s likvidací
ke dni schvá|ení
likvidační
zprávydozorčí
radou
DiakonieČeskobratrské
církveevangelické,
v případězrušeníbez |ikvidace(s|oučením
a
rozdě|ením)
dnem, stanovenýmrozhodnutím
dozorčírady DiakonieČeskobratrské
církve
evangelické
Čtánek6
Závěreénáustanovení

6.'1.Tento
statutnahrazujes Účinností
od 1. 1.2018 všechnypředcházející
statutyStřediskavčetně
jejichzměnčidoplňků.
6.2.TentostatutmůŽebýtdop|ňován
čiměněndodatkystatutu,schvá|enými
správníradouDiakonie
Českobratrské
církveevangeIické.
6.3.Da|šípodrobnostiorganizační
strukturyStřediska, kompetencíjednot|ivýchzaměstnanců
Střediskaa dalŠích
zá|eŽitostí
upravuje
organizační
řád Střediska'

/l

//
V Praze dne '15.11.2017 / / ,- !ll "
'V
Mgr.JakubSuchel
předsedasprávnírady
DiakonieČce - střed9'r, Praha
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Diakonie čcg . středisko Praha
Vlachova 1.502/20
1 5 5 0 0 P r a h a 1 . 3S t o d ů | k y
| Č o :6 2 9 3 1 2 7 0

,L

|va Procházková
ě|enkasprávnírady
DiakonieČce - střediskoPraha

-1-

Tento statut by| schv/len správní radou Diakonie Českobratrské
církve evangelickéa vydán
rozhodnutím
M0 - 021201712.
V Praze dne6.12.2017

Mgr.(|anSobě Iavský
předs\da sprá írady
Diakoni\Českbratrskécír] e evangelické

lng.Milos|avBěťák
č|ensprávnírady
DiakonieČeskobratrské
církveevangeIické

