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Zápis z jednání 

Den:  10.1.2018  
Čas:  9:30–12:00  
Místo:  Vladislavova 4, ICV 
Přítomni:  členové CV dle prezenční listiny (u originálu)  
Hosté:    

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Projednání Závěrečných zpráv a Protokolů z místních šetření 
3. Různé 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Přivítání přítomných.  

2. Projednání Závěrečných zpráv a Protokolů z místních šetření 

Celkem se CV zabýval třinácti místními šetřeními. Výsledky hlasování jsou uváděny: pro – proti – 
zdržel se. CV byl po celou dobu usnášení schopný. 

1. SANANIM z.ú.(gambling) – typ služby: ambulantní léčba 

Návrh certifikačního týmu:   4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   6-0-0 

2. Magdaléna, o.p.s. – typ služby: doléčovací programy (chráněné bydlení, chráněné pracovní 
programy) 

Návrh certifikačního týmu:   4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   5-0-1 

3. Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

Návrh certifikačního týmu:   4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   5-0-1 

4. Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) – typ služby: terénní programy 

Návrh certifikačního týmu:  4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   5-0-1 

5. Světlo Kadaň z.s. (Chomutov) – typ služby: kontaktní poradenské služby 
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Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  6-0-0 

6. Krystal Help o.s. (Krnov) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  6-0-0 

7. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (Český Krumlov) - typ služby: terénní programy 

Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  6-0-0 

8. Společnost Podané ruce o.p.s. (Uherské Hradiště) - typ služby: kontaktní poradenské služby 

Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  5-0-1 

CV diskutoval aktuální situaci, kdy je služba personálně poddimenzována a rovněž je krátkou dobu 
v nových prostorách, které budou ještě upraveny. I přes tento fakt CV souhlasil s návrhem 
certifikačního týmu.  

9. Společnost Podané ruce o.p.s. (Uherské Hradiště) - typ služby: terénní programy 

Návrh certifikačního týmu:  4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:   5-0-1 

10. Centrum ALMA, o.p.s. – typ služby: ambulantní léčba 

Návrh certifikačního týmu: 3 roky 
Návrh certifikačního výboru: 3 roky 
Výsledek hlasování:   4-0-2 

11. Diecézní charita Brno (Hodonín) - typ služby: terénní programy 

Návrh certifikačního týmu: 3 roky 
Návrh certifikačního výboru: 3 roky 
Výsledek hlasování:   6-0-0 

12. Most k naději, z.s. (Liberec) - typ služby: terénní programy 

Návrh certifikačního týmu: 3 roky 
Návrh certifikačního výboru: 3 roky 
Výsledek hlasování:  6-0-0 

13. Renarkon o.p.s. - typ služby: rezidenční péče v terapeutických komunitách 
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CV se zabýval Protokolem a Závěrečnou zprávou z místního šetření. Rovněž se zabýval Odvoláním 
proti závěrům z místního šetření, které organizace zaslala sekretariátu RVKPP. Návrh certifikačního 
týmu bylo udělení na dobu 1 roku. 

Vzhledem k relativně nízkému počtu bodů, které certifikační tým při místním šetření strhával a 
k faktu, že organizace již některé výtky odstranila, navrhuje CV realizaci cíleného místního šetření.  

Usnesení č.1 

CV navrhuje uložit Certifikační agentuře, aby podle Části III, bodu 3.8.2 b) Certifikačního řádu 
realizací Cíleného místního šetření ověřila Certifikačním týmem připomínkované standardy a 
nedostatky a odstranění nedostatků ve službě Terapeutická komunita Renarkon., Členem týmu 
musí být certifikátor – odborník na výše zmíněný typ služby.  

Výsledek hlasování:  6-0-0 

 

3. Různé 

Další předběžné termíny pro setkání CV ve Vladislavově 4: termíny na celý rok a to 28.03, 13.06, 
12.09 a 14.11. 

Shrnutí: 

Certifikační výbor navrhuje RVKPP udělit certifikát odborné způsobilosti následujícím službám na 
dobu 4 let: 

 SANANIM z.ú.(gambling) – typ služby: ambulantní léčba 

 Magdaléna, o.p.s. – typ služby: doléčovací programy (chráněné bydlení, chráněné pracovní 
programy) 

 Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

 Společnost Podané ruce o.p.s. (Olomouc) – typ služby: terénní programy 

 Světlo Kadaň z.s. (Chomutov) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

 Krystal Help o.s. (Krnov) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.(Český Krumlov) - typ služby: terénní programy 

 Společnost Podané ruce o.p.s.(Uherské Hradiště) - typ služby: kontaktní poradenské služby 

 Společnost Podané ruce o.p.s.(Uherské Hradiště) - typ služby: terénní programy 

Certifikační výbor navrhuje RVKPP udělit certifikát odborné způsobilosti následujícím službám na 
dobu 3 let: 

 Centrum ALMA, o.p.s. – typ služby: ambulantní léčba 

 Diecézní charita Brno (Hodonín) - typ služby: terénní programy 

 Most k naději, z.s. (Liberec) - typ služby: terénní programy 

Certifikační výbor navrhuje realizovat cílené místní šetření v Terapeutické komunitě Renarkon.  

 
Zapsal: Tomáš Klíma v.r. 
Dne: 11.1.2018 

 


