Ministerstvo vnitra GR
odbor prevence kriminality
17O 34 Praha 7, Nad Štolou3

Y Praze dne 18. srpna2014
č.j., Mv_ go20o+top-2o14
M|nisterstvo vnitra (dále jen ,,správní orgán") na základě žádosti spolku Ratolest
Brno, občanskésdružení,se sídlem t ída kpt. Jaroše 7b,502 0O Brno, tČ: 65348893,
o udělení akreditace (dále jen ,, častníkízení")podané dne 30. června 2014, vydává

toto

r o z h o d n u t í:

podle 6 odst.2zák č. í98l2O02 Sb.,
o dobrovoInické službě a o změně někten ch zákonri (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění pozdějších p edpisri
se akreditace v oblasti dobrovolnické služby uděluje od právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu čtv let

na vysílánídobrovolník v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v
oblasti pomoci nezaměstnan m, osobám sociálně slab m, zdravotně postižen m,
seniorťtm, p íslušníkťrmnárodnostních menšin, osobám drogově závisl m, osobám
trpícímdomácím násllím, pomoci p i péčio rodiny, mládež a děti v jejich volném
čase, pomoci pri porádání kulturních nebo sbírkov ch charitativních akcí pro osoby
v še uvedené na územíČeskérepubliky v projektu ,,Dobrovolnické centrum Ratolest
Brno".

odťlvodnění

Učastníkizení si podal dne 30. června 2014 žádost o udělení akreditace vysílající
organizaci v oblasti dobrovolnické služby na vysílánídobrovolník v rámci
krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci nezaměstnan m,
osobám sociálně slab m, zdravotně postižen m, senior m, p íslušníkťrm

národnostních menšin, osobám drogově závisllim, osobám trpícímdomácím násilím,
pomoci p i péčio rodiny, mládež a déti v jejich volném čase, pomoci p i porádání
^kulturních nebo sbírkov ch charitativních akcí pro osoby v še uvedené na zemí
Českérepubtiky v projektu ,,Dobrovolnické centrum Ratolest Brno".(č.j.: MV-902001!OP-2O14). Žádost byla postoupena akreditačníkomisi pro oblast dobrovolnické
služby. Ta žádost dne 15. srpna 2014 projednala (č.j.: MV-90200-2|OP-2014)
a doporučila správnímu orgánu udělení akreditace. V prťrběhu správního ízenítak

dospěl správní orgán

že učastníkízeníje zp sobil

provádět v še
zmíněnou dobrovolnickou službu a splňuje všechny podmínky pro udělení akreditace
podle zákona č. 19812002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně někten ch zákonťr
(zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších predpisťr.
k

závěru,

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnťr ode dne jeho
doručenírozklad ministru vnitra ( 152 zákona č. 50012004 Sb.,
správní rád) prost ednictvím odboru prevence kriminatity.
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