Ministerstvo vnitra ČR
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
170 34 Praha 7, Nad Štolou 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j.: MV- 107877-5/OBP-2017
V Praze dne 6. října 2017
Ministerstvo vnitra (dále jen „správní orgán”) na základě žádosti obecně prospěšné
společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s., se sídlem Chaloupkova 3, 612 00 Brno, IČ:
26223210, o udělení akreditace (dále jen „účastník řízení”) podané dne 7. září 2017,
vydává toto
r o z h o d n u t í:
podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění pozdějších předpisů
se akreditace v oblasti dobrovolnické služby uděluje od právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu čtyř let
na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci
zdravotně postiženým na území České republiky v projektu „Podaná ruka na cestě
tmou“.
Odůvodnění
Účastník řízení si podal dne 7. září 2017 žádost o udělení akreditace vysílající
organizaci na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v
oblasti pomoci zdravotně postiženým na území České republiky v projektu „Podaná
ruka na cestě tmou“ (č.j.: MV-107877-1/OBP-2017). Žádost byla postoupena
akreditační komisi pro oblast dobrovolnické služby. Ta žádost dne 4. října 2017
projednala (č.j.:MV-107877-4/OBP-2017) a doporučila správnímu orgánu udělení
akreditace. V průběhu správního řízení tak dospěl správní orgán k závěru, že
účastník řízení je způsobilý provádět výše zmíněnou dobrovolnickou službu a splňuje
všechny podmínky pro udělení akreditace podle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),
ve znění pozdějších předpisů.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne jeho
doručení rozklad ministru vnitra (§ 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád) prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence
kriminality.
otisk úředního razítka
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
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