
Ministerstvo vnitra ěR
odbor prevence kriminality

17O 34 Praha 7, Nad Štolou 3

č.j., MV- 90200-3 top-2o14 Y Praze dne 18. srpna2014
Ministersfuo vnitra (dá!e jen ,,správní orgán") na základě žádosti spolku Ratolest
Brno, občanské sdružení, se sídtem t ída kpt. Jaroše 7b, 5O2 00 Brno, !Č: 65348893,
o udělení akreditace (dále jen ,,učastník ízení") podané dne 30. června 2014, vydává
toto

íozhodnutí:

podle 6 odst. 2 zák č. 19812002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně někten ch zákonri (zákon o dobrovolnické

službě), ve znění pozdějších p edpisti

se akreditace v oblasti dobrovolnické služby uděluje od právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu čtv let

na vysílání dobrovolníkťr v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci
pri péči o rodiny, mládež a děti v jejich volném čase, na uzemí Ceské republiky
v projektu ,,Dobrovolníc| v sociálně aktivizačním programu (SAP)".

od vodnění

Účastník ízení si podal dne 30. června 2014 žádost o udělení akreditace vysílající
organizaci v oblasti dobrovolnické služby na vysílání dobrovolníkťr v rámci
dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci pri péči o rodiny, mládež a děti v
jejich votném čase, na zemí České republiky v projektu ,,Dobrovolníci v sociátně
aktivizačním programu (SAP)" (č.j.: MV-90200-1tOP-2014). Žádost byla postoupena
akreditační komisi 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 ízení tak dospěl správní orgán k závěru, že
učastník ízení je zpťtsobil 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 p edpisťr.



Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dn ode dne jeho
doručení rozklad ministru vnitra ( 152 zákona č. 50012004 Sb.,
správní rád) prost ednicfuím odboru prevence kriminality.
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