Oznámení – přijetí členů akreditační komise s hodnotícím právem
(pro vzdělávání v oblasti sociální práce a sociálních služeb)
pro období 1. září – 31. prosince 2021

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE
Praha 19. května 2021
Č. j.: MPSV-2021/65040-224
Ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje výběrové řízení podle
čl. III odst. 4 Statutu Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků zaměstnanců
uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách (dále je
„Statut“) a v návaznosti na § 117a až § 117e zákona na členy akreditační komise
s hodnotícím právem.
Místo výkonu: Praha, Odbor sociálních služeb a sociální práce
Smlouva o poskytování expertních služeb
Předpokládaný den/měsíc uzavření smlouvy: srpen 2021
Hlavní náplň činnosti člena akreditační komise s hodnotícím právem:
Posuzování žádostí o změnu akreditace vzdělávacího programu, žádostí o akreditaci
vzdělávacího programu dalšího vzdělávání, žádostí o akreditaci vzdělávacího
programu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Členovi akreditační komise s hodnoticím právem, který není zaměstnancem MPSV ve
státní službě nebo zaměstnancem MPSV se stanovuje odměna ve výši:
a) 150 Kč za 1 posouzenou žádost o změnu akreditace vzdělávacího programu,
které se podílejí na vzdělávání, a to do výše dvou osob v žádosti; za každou
další osobu nad uvedený limit se částka zvyšuje o 50 Kč,
b) 400 Kč za 1 posouzenou žádost o akreditaci vzdělávacího programu dalšího
vzdělávání v rozsahu do 40 vyučovacích hodin včetně,
c) 600 Kč za 1 posouzenou žádost o akreditaci vzdělávacího programu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo 1 posouzenou
žádost o akreditaci vzdělávacího programu dalšího vzdělávání v rozsahu
vyšším než 40 hodin.
Členové akreditační komise s hodnoticím právem budou proškoleni v informačním
systému pro agendu akreditací „Akris“ (dále jen „IS Akris“) a získají ke své činnosti
„Metodiku hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu pro oblast
vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“.

Posuzovány budou žádosti o členství podané ve lhůtě do 30. června 2021, tj. v této
lhůtě zaslané řediteli odboru sociálních služeb a sociální práce prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce, Na Poříčním právu 1/376,
128 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené
adrese. Žádost o členství lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
(posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky
služebního úřadu: sc9aavg).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o členství včetně požadovaných listin
(příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Přijetí člena akreditační
komise s hodnotícím právem (pro vzdělávání v oblasti sociální práce
a sociálních služeb) - ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE“.
Výběrového řízení členy akreditační komise s hodnotícím právem se v souladu
se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje předpoklady dle Statutu, tj.:
a) Zkušenost/praxe nejméně 5 let odpovídající pozici vzdělavatele, lektora,
hodnotitele nebo zpracovatele vzdělávacích programů/projektů, nebo
manažera/vedoucího zodpovědného za vzdělávání personálu v oblasti sociální
práce nebo sociálních služeb.
b) Zkušenost/praxe nejméně 5 let v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb.
c) Vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v oboru, nebo vyšší odborné či
středoškolské vzdělání a nejméně 8 let praxe v oboru, nebo akreditovaný
kvalifikační kurz zdravotně-sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
a nejméně 8 let praxe v oboru. Praxe v oboru se vztahuje
k obsahu hodnocených vzdělávacích programů (pozn. z oblasti sociální práce,
sociálních služeb, zdravotně-sociální oblasti, první pomoci apod).
d) Člen komise nesmí pracovat v neziskovém či komerčním sektoru v oblasti
vzdělávání ve funkci statutárních orgánů, jednatelů, ředitelů, zpracovatelů
žádostí vzdělávacích programů či řadových zaměstnanců v souvislosti se
vzdělávacími aktivitami, s výjimkou zástupců VOŠ a VŠ připravujících
absolventy k výkonu povolání sociálního pracovníka.
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Příloha:
1) Žádost o přijetí člena akreditační komise s hodnotícím právem
2) PŘÍKAZ MINISTRYNĚ Č. 1/2021, kterým se upravuje „Statut a Jednací řád
akreditační komise MPSV pro vzdělávání v oblasti sociální práce a sociálních
služeb“

Datum vyvěšení tohoto oznámení na web MPSV a IS Akris: 19. května 2021
Datum sejmutí tohoto oznámení z webu MPSV a IS AKris: 30. června 2021

