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1. Účel ústavu - vymezení předmětu činnosti 
 

1.1. 
Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti s využitím své 
osobní a majetkové složky, a to zejména za účelem dosahování obecného blaha.  
 

1.2. 
Účelem ústavu je:  
- poskytování komplexních diferencovaných programů a služeb pro ohroženou mládež, jejich rodiče a celé 
rodiny, které jim pomáhají zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci, posilovat jejich samostatnost,  

- podpora, rozvoj a šíření hodnot dobrovolnictví,  

- šíření myšlenky společenské angažovanosti mladých lidí a právnických osob,  

- rozšiřování modelu práce s klienty založeného na vrstevnické podpoře po celé ČR,  

- ovlivňování žádoucích změn v legislativě prostřednictvím odborných platforem,  

- být součástí fungující sociální sítě pro ohrožené děti, mládež a jejich rodiče a celé rodiny. 
 
V zájmu dosažení shora popsaného účelu ústav provozuje zejména následující činnosti:  
- poradenství pro mladé lidi a rodiny, tvorba a hodnocení jejich individuálních plánů, pomoc při uplatňování 
jejich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a při získávání a udržování 
dovedností důležitých pro každodenní život,  

- výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost zaměřená na mládež s cílem přebírání zodpovědnosti, 
posilování sebevědomí, individuality, komunikačních a psychosociálních dovedností,  

- nábor, zaškolení a další odborný výcvik dobrovolníků pro komunikaci s klienty z řad mladých lidí ve věku 
18 - 30 let,  

- pomoc mládeži ve věku 13 - 26 let založená na vrstevnické podpoře klienta dobrovolníkem,  

- poskytování služeb terénních sociálních pracovníků, zaměřených zejména na pomoc rodinám v náročné 
situaci s cílem podpořit a provázet rodiče v náročných momentech výchovy, hledání prostoru pro 
komunikaci mezi členy rodiny, posílení zdravých vazeb mezi členy rodiny.  
 

1.3. 
Cílové skupiny: 
Děti a mládež ve věku 13 – 26 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, v níž hrozí riziko sociálního 
selhání. Jedná se především o klienty s problémy v některé z těchto oblastí: 
- oblast vztahů (obtížné navazování vztahů s vrstevníky, dospělými autoritami, problémy s navázáním 

zdravých partnerských vztahů, obtížná orientace v mezilidských vztazích); 
- oblast rodiny (nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, útěky z domova, specifické 

problémy dětí žijících v neúplných rodinách);  
- oblast socializace- začlenění do společnosti, způsob trávení volného času (záškoláctví, šikana, 

nerespektování autority dospělých, nezodpovědný přístup ke vzdělání, nízká motivace k jeho 
dokončení, experimentování s návykovými látkami, členství v rizikových skupinách s extrémistickým 
nebo rasistickým zaměřením, nedostatek vhodných volnočasových aktivit, nenavázanost na komunitu, 
vandalství...);  

- hledání identity, nízkého sebehodnocení. 
 
Rodiny s dětmi, řešící komplikovanou životní situaci, zejména: 
- výchovné potíže 
- potíže se školou 
- problému v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny 
- nově strukturované rodiny 
- návrat dítěte do rodiny 
- udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny 
 

1.4. 
Poslání ústavu:  
Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.  
Mladým lidem a rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich 
samostatnost.  



 
1.5. 

Vize ústavu:  
Ústav se formuje jako právnická osoba, která zajišťuje komplexní diferencované programy a služby 
pro ohroženou mládež, jejich rodiče a celé rodiny, jež je otevřená a schopná pomoci každému 
mladému člověku či rodině, kteří o pomoc požádají. Ke klientům přistupuje s respektem a 
zohledňuje jejich individuální potřeby. Snaží se, aby byl vnímán jako subjekt, kde je ctí být 
dobrovolníkem a v němž je prestiž pracovat.  
Usiluje o stabilní vícezdrojové financování pro všechny své klíčové programy. Buduje silné postavení v 
systému sociálních služeb, rozšiřuje model práce s klienty po celé ČR a chce iniciovat vznik 
celorepublikové asociace. Prostřednictvím odborných platforem a asociací chce ovlivňovat žádoucí změny 
v legislativě, přispívající rozvoji těch oblastí, které souvisejí s jeho činností.  
Od zaměstnanců je očekáváno zaujetí pro práci s naší cílovou skupinou, ztotožnění s hodnotami, posláním 
a cíli ústavu. Průběžně zefektivňuje organizační strukturu, služby i vlastní práci, rozvíjí firemní kulturu, to 
vše umožňuje zaměstnancům osobnostní i profesní rozvoj a zajišťuje stálou kvalitu služeb. Požaduje po 
zaměstnancích vysoký standard v přístupu k jejich práci, zároveň nabízí prostor pro uplatnění vlastních 
nápadů a podporuje týmovou spolupráci. Pracovníci jsou individuálně a tvořivě motivováni a odpovídajícím 
způsobem oceňováni. Podporuje a pomáhá šířit ve společnosti hodnoty dobrovolnictví a sílu občanské 
společnosti.  
 

1.6. 
Hodnoty ústavu:  
- Individuální a nedirektivní přístup  

- Víra v možnost změny prostřednictvím vztahu  

- Odpovědnost každého za svůj život ve vztazích  

- Solidarita a vzájemnost  

- Dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků  

- Transparentnost a otevřenost  
 

1.7. 
Programy ústavu: 
- Ve dvou se to lépe táhne 
- Podpůrná individuální práce s rodinou 
- Rodinné konference 
 

2. Systém řízení 
 
Systém řízení je založen na přímém provozním řízení. Detailní organizační struktura a náplně jednotlivých 
pracovních pozic a hodnoty personálního řízení jsou dány personální směrnicí a etickými kodexy ústavu. 
 
Hlavní subjekty přímého provozního řízení jsou:  
 
Ředitel  
- statutární orgán (zástupce) ústavu  
 
Manažerský tým 
- manažer služby  
- finanční manažer  
- fundraiser 

 
2.1. 

Podrobné vztahy a kompetence orgánů ústavu upravuje zakládací listina.  
 

2.2 
Přímé provozní řízení  
 
2.2.1  
Ředitel  
 



Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel, jako statutární orgán (zástupce), řídí výkon běžných 
činností ústavu, zejména:  
 
- řídí zaměstnance ústavu, a to sám, nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, s nimiž uzavírá 
pracovní smlouvy, a to v souladu s interními předpisy ústavu, které dle aktuální potřeby vydává, a v 
souladu se statutem ústavu; 
- řídí činnost ústavu a je odpovědný za veškerý jeho provoz; 
- odpovídá za poskytování služeb ústavu a za tím účelem uzavírá jménem ústavu veškeré smlouvy; 
- obsahově připravuje jednání správní rady; správní radě předkládá návrhy koncepcí a strategií ústavu, 
návrhy výročních zpráv o činnosti a hospodaření ústavu. 
 
Ředitel neodpovídá za výkon činnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců ústavu, je však odpovědný za 
jejich výběr a také za kontrolu plnění jejich pracovních povinností. 
 
2.2.2  
Manažer služby  
- odpovídá za odbornou oblast ústavu  
- odpovídá za celkovou odbornou koncepci  
- odpovídá za kvalitu a efektivitu odborné činnosti ústavu  
- vydává vnitřní odborné předpisy  
 
2.2.3.  
Finanční manažer 
- odpovídá za finanční řízení ústavu 
- odpovídá za sestavení, sledování čerpání, vyhodnocování a změny jednotlivých rozpočtů  
 
2.2.4.  
Fundraiser 
- odpovídá za přípravu, realizaci a hodnocení fundraisingové strategie 
- mapuje situaci vhodných dárců, aktivně se podílí na získávání nových dárců, připravuje veškeré podklady 
pro psaní žádostí projektů a grantů, píše grantové žádosti a odpovídá za jejich včasné dodání dárcům 
 

2.3 
Dalšími prostředky řízení jsou vnitřní předpisy a nařízení. 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 
Všechny změny tohoto statutu je možno činit pouze písemnou formou, rozhodnutím správní rady ústavu. 


