VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016
Centrum Protěž, z.ú.
Centrum Protěž, z.ú. bylo založeno notářským zápisem JUDr. Edity Volné, notářky se sídlem v Liberci,
v kanceláři v ulici Rumunská 655/9, Liberec IV-Perštýn, ze dne 1.7.2016, sp.zn. NZ 160/2016, N 173/2016, zakladatelem Centrum Generace, o.p.s. se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ
27011895, zapsané ve vložce 511 oddílu O rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
Ke vzniku Centra Protěž, z.ú., se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ
05259266 pak došlo jeho zápisem ve vložce U 110, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 22.7.2016.
První ředitelkou byla jmenována Mgr. Jitka Marečková, členy správní rady Ing. Jana Davidová jako předsedkyně,
a dále Mgr. Štěpán Sobotík a Ing. Miroslava Lungová. Prvním revizorem byl jmenován Ing. Tomáš Činčala.
Centrum Protěž bylo založeno jako veřejně prospěšná právnická osoba s předmětem činnosti provozování
společensky užitečných činností:
a) program podpory pěstounských rodin,
b) poskytování služeb sociálního poradenství a sociální prevence pro rodiny s dětmi,
c) vzdělávací a poradenské služby pro rodiny s dětmi.
Jako doplňková činnost byla zaregistrována živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".
Účelem založení a vzniku Centra Protěž bylo převedení části činnosti zakladatele Centra Generace na
nově vzniklé Centrum Protěž, a to konkrétně podpora pěstounských rodin a asistovaný kontakt s účinností od
1.1.2017. Cílem bylo v průběhu roku 2016 provést registraci asistovaného kontaktu jako sociální služby ve smyslu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařadit Centrum Protěž do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a podat úspěšnou žádost o dotaci u Libereckého kraje.
K žádosti Centra Protěž ze dne 5.8.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí dne
19.8.2016 pod sp.zn. OSV 241/2016 a KULK 64738/2016 rozhodnutí o registraci sociální služby, odborného sociálního poradenství v ambulantní formě pro osoby v krizi a rodiny s dětmi ("asistovaný kontakt") s plánovaným
počátkem poskytování sociální služby ode dne 1.1.2017. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.8.2016. Vinou
administrativní chyby nebyla v měsíci listopadu 2016 u Krajského úřadu Libereckého kraje podána úspěšná žádost o dotaci a od záměru realizovat registrovanou sociální službu bylo v závěru roku 2016 upuštěno. Služba
asistovaný kontakt tak nebyla převedena z Centra Generace na Centrum Protěž, se záměrem celý proces (registrace sociální služby, žádost o zařazení do sítě sociálních služeb, žádost o dotaci) zopakovat v r. 2017.
K žádosti Centra Protěž ze dne 15.11.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí
pod č.j. 339/2016/4 dne 30.11.2016 rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 9.12.2016. Tímto rozhodnutím
bylo podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon“) rozhodnuto
tak, že Centrum Protěž, z. ú., IČ 05259266, se sídlem Palachova 504/7, Liberec smí v rámci výkonu sociálněprávní ochrany vykonávat tyto činnosti:

•

uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona);

•

poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona);
•

poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc 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);
•

vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19 a odst.1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona).
Rok 2016 byl tedy výhradně věnován přípravě na zahájení činnosti od 1.1.2017. Dne 8.12.2016 byla na
zasedání správní rady odvolána prozatímní ředitelka Mgr. Jitka Marečková a zvolena nová ředitelka Mgr. Věra
Nováková. Dne 13.12.2016 uzavřely Centrum Protěž a Centrum Generace Smlouvu o převodu části činnosti neziskové organizace, konkrétně služeb asistovaný kontakt a podpora pěstounských rodin, včetně darování movitých věcí, zůstatku státního příspěvku na podporu pěstounských rodin a převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. S ohledem ke shora uvedené skutečnosti, spočívající v nedostatku finančních prostředků byl
mezi oběma stranami dne 29.12.2016 uzavřen dodatek v tom směru, že se ze smlouvy vypouští ustanovení týkající se služby asistovaný kontakt, která ve stávající podobě zůstala zachována v Centru Generace.
Následně v návaznosti na uzavřenou smlouvu o převodu činnosti, spočívající v podpoře pěstounských
rodin, byly novou ředitelkou s budoucími klienty, pěstouny a pěstounkami, celkem 25 rodinami, současně s ukončením dohod o výkonu pěstounské péče s Centrem Generace uzavřeny nové dohody s Centrem Protěž účinností
od 1.1.2017.
Organizace Centrum Protěž, z.ú. byla založena společností Centrum Generace, o.p.s. za účelem převzetí její činnosti podpory pěstounských rodin v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, složením zakladatelského vkladu
ve výši 10 000 Kč. K financování této převzaté činnosti v následujících obdobích byly organizaci se souhlasem
poskytovatele dotace na podporu pěstounské péče převedeny nevyčerpané státní prostředky ve výši 500 tis. Kč.
K financování provozní činnosti v příštím roce bude rovněž sloužit zůstatek provozního daru Ing. Tomáše Činčaly ve výši 28
tis. Kč.

Za rok 2016 nebyly členům orgánů Centra Protěž vyplaceny žádné odměny.
V Liberci dne 26.6.2017
Mgr. Věra Nováková

ředitelka Centra Protěž, z.ú.

