V rámci projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“, pod registračním číslem projektu
CZ. 1.04 /3. 1. 00 / 04. 00007, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky,
bude Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovat stáže pro zaměstnance odboru
sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.
Stáže budou realizovány v období roku 2017 až 2020 a jejich účelem je, aby pracovníci
Ministerstva práce a sociálních věcí získali další podněty pro svoji koncepční a metodickou
činnost přímo od poskytovatelů sociálních služeb z jejich každodenní praxe.
Dalším přínosem stáží je, že pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí mohou zhodnotit
dopady své metodické a koncepční činnosti přímo z praktické činnosti poskytovatelů
sociálních služeb a dopadů na konkrétní uživatele.

Specifikace stáží
Stáže se budou konat u poskytovatelů sociálních služeb v místě výkonu jejich sociální
služby. Realizace stáží bude probíhat u vybraných 18 poskytovatelů sociálních služeb.
Stáže budou třídenní a bude se jich vždy účastnit jeden pracovník Ministerstva práce
a sociálních věcí. Celkově se stáží zúčastní 9 pracovníků, tedy každý pracovník se zúčastní
2 stáží.

Požadavky na poskytovatele sociálních služeb
Poskytovatel musí vyčlenit jednoho zaměstnance (mentora), který se odborně věnuje
a garantuje průběh a kvalitu stáže, zejména odborně a metodicky vede stážistu,
aby absolvoval všechny činnosti, které jsou nastavené v dokumentu „Cíle stáže“.
Formulář „Cíle stáže“ je dokumentu, ve kterém jsou uvedeny body, které naplňuje stážista
během konání své stáže. Poskytovatelé sociálních služeb budou za poskytnutí možnosti
realizace stáže finančně odměněni a to fixně stanovenou částkou 6 000 Kč včetně DPH.

Výběr poskytovatelů sociálních služeb
Výběr poskytovatelů sociálních služeb pro realizací stáží bude probíhat ve dvou kolech
výběru a to:
1. V případě svého zájmu poskytovatel sociálních služeb vyplní formulář v Příloze č. 1
a zašle kontaktní osobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Formuláře budou
dále přezkoumány z pohledu, zda poskytovatel splňuje níže popsanou podmínku.
- Do výběru na realizaci stáží se může hlásit každý poskytovatel,
který poskytuje více než jednu registrovanou sociální službu na území
České republiky.

-

Vyplněné formuláře a případné dotazy zasílejte kontaktní osobě
na
Ministerstvu
práce
a
sociálních
věcí
na
adresu
marie.sindlerova@mpsv.cz do 31. 7. 2017

2. Kontaktní osoba Ministerstva práce a sociálních věcí dále osloví všechny
poskytovatele
sociálních
služeb,
kteří
prošli
prvním
kolem
výběru.
Poskytovatelé budou osloveni hromadně, tedy ve stejný čas s možností konkrétního
se zapojení do realizování stáží. Poskytovatelé se na základě tohoto oslovovacího
e-mailu, budou hlásit kontaktní osobě již přímo Ministerstva práce a sociálních věcí.
Na základě tohoto přihlášení a níže popsaných podmínek, vybere Ministerstvo práce
a sociálních věcí konkrétní poskytovatele sociálních služeb, kteří budou zapojeni
do realizace stáží.
- Při výběru poskytovatelů sociálních služeb se bude přihlížet na:
o Rychlost poskytovatele při přihlášení,
o Územní vymezení (bude vybrán vždy nejméně 1 poskytovatel
z každého kraje),
o Druh a formy poskytování sociálních služeb (poskytovatelé budou
vybrání tak, aby byly zastoupeny všechny formy a druhy sociálních
služeb).

