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STATUT

střediska Diakonie Valašské Meziříčí

Článek 1
Základní ustanovení

1.1. Středisko Diakonie Valašské Meziříčí (dále jen "Středisko") vznikne k 1. 1. 2020 sloučením dvou
dosavadních středisek, a to Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561 a
Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČ 73632783, na základě rozhodnutí Dozorčí rady DČCE ze
dne 18.1.2019.

1.2. Nástupnickou právnickou osobou bylo ustanoveno středisko Diakonie ČCE-hospic Citadela, které je
evidováno v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR ve smyslu zák.č. 3/2002 Sb., o církvích a
náboženských společnostech, pod číslem 9-266/2003-12444. Středisko bylo zřízeno k 1. 8. 2003.

1.3. Nový název sloučeného střediska: Diakonie Valašské Meziříčí
Sídlo: Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí.
Identifikační číslo (IČ) Střediska: 73632783.

1.4. Zřizovatelem střediska Diakonie Valašské Meziříčí je Diakonie Českobratrské církve evangelické -
účelové zařízení Českobratrské církve evangelické, založené za účelem poskytování sociálních
služeb a související zdravotní péče potřebným.

Článek 2
Předmět činnosti Střediska

2.1. Středisko je zřízeno za účelem poskytování sociálních služeb v rozsahu definovaném v bodu 2.2.
tohoto statutu a zdravotní péče v rozsahu definovaném v bodu 2.3. tohoto statutu. V rámci své
činnosti poskytuje i další služby dle bodu 2.4. - 2.6.

2.2. Středisko poskytuje sociální služby v těchto zařízeních (integrovaných centrech) sociálních služeb:

a) Zařízení Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí poskytuje služby:
• Odlehčovací služby - pobytové
• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
• Poskytování specializované ústavní a domácí hospicové paliativní péče - sociální složka

paliativní péče - hospic CITADELA
b) Zařízení Žerotínova 319,75701 Valašské Meziříčí poskytuje služby:

• Domovy se zvláštním režimem
• Denní stacionář DOBROMYSL
• Pečovatelská služba
• Osobní asistence
• Poradna pro pečující
• Odlehčovací služba - terénní

c) Zařízení Vrbenská 803, 75701 Valašské Meziříčí poskytuje služby:
• Sociální rehabilitace Krok

d) Zařízení Náměstí 23, 75701 Valašské Meziříčí poskytuje služby:
• Sociální rehabilitace Krok

e) Zařízení Chodská 667, 75661 Rožnov pod Radhoštěm poskytuje služby:
• Sociální rehabilitace Krok

f) Zařízení Jičínská 308, 75701 Valašské Meziříčí poskytuje služby:
• Chráněné bydlení Johannes

Ve shora uvedených zařízeních (integrovaných centrech) sociálních služeb jsou poskytovány tyto
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

1) Domovy se zvláštním režimem (§50)
2) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§52)
3) Denní stacionář pro seniory (§46)
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4) Pečovatelská služba (§40)
5) Osobní asistence (§39)
6) Podpora samostatného bydiení (§43)
7) Sociální rehabilitace (§70)
8) Chráněné bydlení (§51)
9) Odborné sociální poradenství (§37)
10) Odlehčovací služby (§44)

•

2.3.Středisko poskytuje následující zdravotní péči dle zákona Č. 372/2011 Sb.:
a) Zařízení Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí

• Paliativní péče dle (§5, odst. 2h) -lůžkový hospic CITADELA

b) Zařízení Žerotínova 319,75701 Valašské Meziříčí
• Ošetřovatelská péče (§5, odst.2g) - v pobytových sociálních službách

c) Zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí klienta:
Domácí péče, kterou je:

• Ošetřovatelská péče - Ošetřovatelská služba
• Paliativní péče (specializovaná i obecná) - Domácí hospic Společnou cestou

2.4. Středisko poskytuje tyto další obecně prospěšné služby:
1) Dovoz a odvoz klientů
2) Organizování svépomocných skupin
3) Systematická práce s dobrovolníky a jejich zapojování do služeb
4) Rekondičně rehabilitační pobyty
5) Půjčování kompenzačních pomůcek klientům služeb
6) Organizování odborných seminářů
7) Vedení odborné praxe pro stážisty, studenty a praktikantů
8) Vzdělávání a příprava lidí se zdravotním postižením na zaměstnání Tréninkové pracoviště

Matteo
9) Vzdělávání a praxe v oblasti paliativní a hospicové péče pro odbornou zdravotnickou i

laickou veřejnost, včetně poradenství.

2.5. Středisko je oprávněno vykonávat následující vedlejší hospodářskou činnost:
1) Pronájem a půjčování věcí movitých-zdravotnické a rehabilitační pomůcky
2) Specializovaný maloobchod (provoz kantýny PŘI RECEPCI)
3) Hostinská činnost (PROVOZ stravovacího zařízení)
4) Masérské služby
5) Pedikúra
6) Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
7) Pronájem nebytových prostor
8) Reklamní činnost a marketing
9) Půjčování kompenzačních pomůcek veřejnosti

Vedlejší hospodářská činnost má pouze doplňkový charakter k hlavní činnosti, pro kterou je
Středisko zřízeno.

2.6.Středisko je dále oprávněno vykonávat činnosti sociálního podniku v souladu s principy pro sociální
podnikání

Veškeré shora uvedené činnosti včetně sociálních služeb a zdravotní péče je Středisko oprávněno
vykonávat, resp. poskytovat pouze při splnění všech podmínek stanovených právním řádem pro
vykonávání, resp. poskytování těchto činností (registrace k poskytování sociálních služeb, registrace
nestátního zdravotnického zařízení, ohlášení živnosti atp.)

Středisko je oprávněno na základě schválení dozorčí radou 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 prospěšné společnosti, spolky, obchodní
společnosti atp.
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Článek 3
Správní rada Střediska

Ředitel Střediska

3.1. Správní rada je statutárním orgánem Střediska, který řídí činnosti Střediska a jedná jménem
Střediska navenek.
Správní rada je odpovědná za zabezpečení veškeré činnosti Střediska.

3.2. Správní rada má 5 členů.
Členové správní rady jsou jmenováni správní radou celé Diakonie Českobratrské církve evangelické.

3.3. Předsedou správní rady je z titulu své funkce ředitel Střediska.

3.4. Členové správní rady jsou zapsáni v evidenci právnických osob, zřízených registrovanými církvemi,
vedené Ministerstvem kultury ČR.

3.5. Ředitel Střediska řídí samostatně každodenní činnost Střediska a je zmocněn ke všem úkonům, ke
kterým při každodenní činnosti Střediska dochází.

3.6. Ředitel Střediska je oprávněn samostatně rozhodovat o uzavření smluv či učinění jiných úkonů
jménem Střediska do hodnoty 500.000,-Kč pro jeden případ.
Všechny smlouvy 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.

3.7. Jménem Střediska jednají a podepisují se předseda správní rady Střediska (tj. ředitel Střediska) a
další člen správní rady Střediska společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci
správní rady Střediska.

Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Střediska je oprávněn činit (jednat) a podepisovat
ředitel Střediska samostatně.

Pro konkrétní záležitosti může správní rada Střediska zplnomocnit k jednání další osoby.
Jednotliví zaměstnanci Střediska jsou oprávněni za Středisko jednat a podepisovat v souladu se
svými kompetencemi, vymezenými ve funkčním schématu Střediska, které obsahuje stručný popis
pracovních náplní a kompetencí jednotlivých zaměstnanců Střediska a tvoří přílohu organizačního
řádu Střediska.

Článek 4
Dozorčí rada Střediska

4.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Střediska.
Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady Střediska a na veškerou činnost Střediska.

4.2. Dozorčí rada má 5 členů a 1 náhradníka.
Členy a náhradníky dozorčí rady volí správní orgán spolupracujících sborů Českobratrské církve
evangelické, se kterými Diakonie Českobratrské církve evangelické uzavřela smlouvu o spolupráci
se Střediskem.

4.3. Dozorčí rada si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu.

Článek 5
Zrušení a zánik Střediska

5.1. O zrušení Střediska je oprávněna po předchozím souhlasu synodu Českobratrské církve
evangelické rozhodnout dozorčí rada Diakonie Českobratrské církve evangelické.
O zrušení Střediska jeho sloučením s jiným střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické
rozhoduje dozorčí rada Diakonie Českobratrské církve evangelické samostatně bez předchozího
souhlasu synodu Českobratrské církve evangelické.
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5.2. Rozhodnutím o zrušení Střediska dozorčí rada Diakonie Ceskobratrské církve evangelické zároveň
rozhodne o způsobu zrušení Střediska (s likvidací / bez likvidace).

5.3. V případě zrušení Střediska s likvidací jmenuje likvidátora správní rada Diakonie Ceskobratrské
církve evangelické.

5.4. Majetek, který zůstane po likvidaci Střediska, přechází na Diakonii Ceskobratrské církve
evangelické.

5.5. Středisko zaniká v případě zrušení s likvidací ke dni schválení likvidační zprávy dozorčí radou
Diakonie Ceskobratrské církve evangelické, v případě zrušení bez likvidace (sloučením a
rozdělením) dnem, stanoveným rozhodnutím dozorčí rady Diakonie Ceskobratrské církve
evangelické.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1. Tento statut nahrazuje s účinností od 1. 1. 2020 všechny předcházející statuty Střediska včetně jejich
změn či doplňků

6.2. Tento statut může být doplňován či měněn dodatky statutu schválenými správní radou Diakonie
Ceskobratrské církve evangelické.

6.3. Další podrobnosti organizační struktury Střediska, kompetencí jednotlivých zaměstnanců Střediska a
dalších záležitostí upravuje organizační řád Střediska.

Ve Valašském Meziříčí dne 14. 5. 2019

HI-nIJ
Mgr. Květoslava Othová
předsedkyně správní rady střediska
Diakonie CCE - hospic CITADELA

-,

MUDr. Pavel Prodělal
člen správní rady střediska

Diakonie CCE - hospic CITADELA

Tento statut byl schválen správní radou Diakonie Ceskobratrské církve evangelické a vydán rozhodnutím
A29 - 03/2019_06.

V Praze dne 5. 6. 2019

CCE
Ing. Hana Sklenářová

členka správní rady Diakonie CCE


