Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 10
Přítomni:
Omluveni:
Poznámka: Jednání probíhalo formou „per rollam“

Program:
1. Vzhledem k tomu, že se Akreditační komise MPSV nemohla sejít z důvodu
usnášeníschopnosti, přistoupilo tedy MPSV k hlasování formou per rollam.
2. Akreditační komise projednala 68 nových žádostí o akreditaci vzdělávacího programu, 14
žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a 11 změn a doplňků žádostí o akreditaci
vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu. Podrobnosti jsou uvedeny v níže
uvedené tabulce.

Zapsal: Vladimír Valík

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny
k akreditaci:
Vzdělávací programy
Mgr. Dagmar Poliaková - EDUPOL
Společnost pro plánování rodiny a
sexuální výchovu
Diecézní charita Brno
INTELEKT.CZ, v.o.s.
QUIP - Společnost pro změnu
QUIP - Společnost pro změnu

Efektivní komunikace
Sexuální výchova a osvěta u osob s
mentálním postižením
Základy práce s duševně
nemocnými v sociálních službách
Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
Individuální plánování - rozšířený
kurz
Individuální plánování kombinované

Mělník
Praha 1
Brno
Brno
Praha 6
Praha 6

Mgr. René Pastrňák

Management v sociálních službách

Ostrava - Jih

Fokus Praha, o.s.

Problematika agrese při spolupráci
s klientem

Praha 8

bit cz training, s.r.o.

Pracovník v sociálních službách

Praha 2

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
(NVF)

Řízení kvality v sociálních službách

Praha 1

Oblastní charita Hradec Králové
Ing. Jiří Herman - T.I.G.E.R.
bit cz training, s.r.o.
Profima Effective, s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání,
s.r.o.
Republikové centrum vzdělávání,
s.r.o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
Plán péče o seniory s demencí
Pracovník v sociálních službách sociální prevence
Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
Pracovník sociální péče pro
pečovatelskou činnost v domácnosti
Pracovník sociální péče pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost

Hradec Králové
Brno
Praha 4
Zlín
Praha 10
Praha 10

Republikové centrum vzdělávání,
s.r.o.
bit.cz training, s.r.o.
Diakonický institut
DROM, romské středisko
Mateřská škola, p. o.
Speciálně pedagogické centrum
pro děti a mládež s vadami řeči se
zaměřením na augmentativní a
alternativní komunikaci, s.r.o.

Pracovník sociální péče pro přímou
obslužnou péči
Pracovník v sociálních službách
Tvorba vzdělávacích plánů
organizace
Vzdělávání poradců pro
zaměstnanost
Pracovník v sociálních službách
(změna názvu z: Osobní asistent
handicapovaných osob)
Úvod do augmentativní a
alternativní komunikace
Standardy kvality sociálních služeb
v chráněném bydlení
Práva a povinnosti uživatelů služeb

Diakonie ČCE
Diakonie ČCE

Praha 10
Praha 2
Český Těšín
Brno
OstravaPoruba

Praha

Praha 2
Praha 2

Vzdělávací instituce
Mgr. Dagmar Poliaková - EDUPOL
Občanské sdružení AMOS - HAVÍŘOV
Společnost pro plánování rodiny a
sexuální výchovu
INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

Mělník
Havířov - Město
Praha 1
Frýdek-Místek

INTELEKT CZ, v.o.s.

Brno

Mateřská škola

Ostrava-Poruba

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.
Oblastní charita Hradec Králové

Praha 8
Hradec Králové

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Praha 10

Střední odborná škola zdravotnická a
sociální

Kyjov

DROM, romské středisko

Brno

Mateřská škola, p. o.

Ostrava-Poruba

Schválené změny v žádostech, které již byly dříve akreditovány:
IVEX s.r.o.

doplnění lektorského sboru
2007/059-PK a 2007/060-PK

Praha 5

Žádosti, které nebyly Akreditační komisí doporučeny
k akreditaci:
Vzdělávací programy
Občanské sdružení
AMOS - HAVÍŘOV
INSTITUT Bazální
stimulace, s.r.o.
Mgr. Dagmar Poliaková EDUPOL
ORE-institut, obecně
prospěšná společnost

Osobní asistent v sociálních službách

Havířov - Město

Základní kurz Bazální stimulace

Frýdek - Místek

Sociálně psychologický výcvik

Mělník

Příspěvek na péči v praxi

Olomouc

Soukromá vyšší odborná
škola sociální, o.p.s.
Jihlava
Soukromá vyšší odborná
škola sociální, o.p.s.
Jihlava

Kurz péče o rodinu a děti

Jihlava

Práce s klienty (systemický přístup)

Jihlava

Počítačová služba, s.r.o.

Kurz pro sociální pracovníky v rámci
celoživotního vzdělávání

Olomouc

Diakonie ČCE

Techniky práce s agresivním klientem

Praha 2

Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR,
o.p.s. (VCVS ČR)

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Praha 8

Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR,
o.p.s. (VCVS ČR)

Náhradní výchova

Praha 8

Poradenské dovednosti

Brno

Modrá linka (centrum a
linka důvěry pro děti a
mládež)
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR
KOTEC, o.s.
Fokus Praha, o.s.
EDLiT s.r.o.
Občanské poradenské
středisko, o.p.s.
REKVAL, s.r.o.
REKVAL, s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.
REKVAL, s.r.o.
REKVAL, s.r.o.

Diakonický institut
Modrá linka (centrum a
linka důvěry pro děti a
mládež)
Střední zdravotnická
škola, Hranice

Sociální právo a mezinárodní
dokumenty vztahující se k osobám se
zdravotním postižením
Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách se zaměřením na
terénní sociální práci
Práce s klientem s hraniční poruchou
osobnosti
Komunikace s klientem sociálních
služeb
Kurz sociálního poradce
Rozvoj kompetencí v oblasti péče o
osoby s těžkým zrakovým postižením
Komunikace s uživateli sociálních
služeb se specifickými potřebami osoby se zrakovým postižením
Pracovník v sociálních službách Pečovatelská činnost
Interkulturální komunikace

MUDr. František Matuška
MUDr. František Matuška
Institut pro Gestalt
terapii, o.p.s.

Praha 8
Třinec
Hradec Králové
Moravská Ostrava
Moravská Ostrava
Olomouc
Moravská Ostrava
Moravská Ostrava

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na azylové domy

Český Těšín

Etické otazníky v sociální práci

Brno

Pracovník v sociálních službách

Hranice

MUDr. František Matuška Cesta k profesionálnímu pomáhání

MUDr. František Matuška

Mariánské Lázně

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Základy řízení lidských zdrojů a
MUDr. František Matuška koučování pro vedoucí pracovníky v
sociálních službách
Motivace a kontrakt v sociálních
MUDr. František Matuška
službách

MUDr. František Matuška

Praha 8

Systemická práce s dětmi a
dospívajícími
Systemická práce s lidmi s drogovou
závislostí
Obtížné situace a témata v
pomáhající praxi
Supervize - profesionální pomoc
pomáhajícím
Integrovaný přístup psychosociálních
dovedností pro sociální pracovníky

Praha 2
Praha 2
Praha 2
Praha 2
Praha 2
Praha 2
Praha 2
Roztoky

Vzdělávací instituce
Fond ohrožených dětí
KOTEC, o.s.

Praha 1
Mariánské Lázně

Zamítnuté žádosti o akreditaci:
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, občanské
sdružení
EDLiT s.r.o.
Fond ohrožených dětí
EDLiT s.r.o.
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, občanské
sdružení
Instand, o.s.
Akademie J. A.
Komenského Karviná,
o.s.
Vzdělávací centum pro
veřejnou správu ČR,
o.p.s. (VCVS ČR)
Česká komora tlumočníků
znakového jazyka o.s.

Pracovník v sociálních slžbách se
zaměřením na základní výchovnou
nepedagogickou činnost

Žatec

Zásady poskytování první pomoci

Třinec

Pracovníci v sociálních službách v
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
Pracovní právo

Praha 1
Třinec

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na přímou obslužnost

Žatec

Provázanost procesů zvyšování
kvality, kontroly a dostupnosti
sociálních služeb

Praha 4

Teorie a metody práce

Karviná-Nové Město

Zákonné možnosti jednání s
agresivními klienty v sociálním styku

Praha 8

Praktický kurz pro transliterátory
znakované češtiny se supervizí

Praha 9

Česká komora tlumočníků Praktický kurz pro vizualizátory
znakového jazyka o.s.
mluvené češtiny se supervizí

Praha 9

Česká komora tlumočníků Praktický kurz odezírání pro
znakového jazyka o.s.
vizualizátory mluvené češtiny

Praha 9

Česká komora tlumočníků Praktický kurz znakové češtiny pro
znakového jazyka o.s.
transliterátory

Praha 9

Střední zdravotnická
škola, Hranice

Hranice

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, o.s.

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na základní výchovnou
nepedagogickou činnost;

Žatec

Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na přímou oblužnou péči

Nesplňuje požadavky formálního hodnocení:
GAUDIA-ISZ, s.r.o.

Socioterapie v oblasti sociálních
služeb (kvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách)

Praha 2

Institut pro Gestalt terapii,
o.p.s.
Mateřská škola
Soukromá vyšší odborná
škola sociální, o.p.s.
Jihlava

Integrovaný přístup psychosociálních
dovedností pro sociální pracovníky
Pracovník v sociálních službách
Personalistika

Jihlava

Konexe, o.p.s.

Sociální pracovník

Litvínov

Persona Grata v.o.s.

Sociální pracovník

Praha 1

Roztoky
Ostrava-Poruba

Claritas, o.p.s.

Claritas, o.p.s.

Kvalifikační kurz - sociální pracovník
pro lidi se zdravotním postižením a
seniory
Kvalifikační kurz - pracovník v
sociálních službách se zaměřením na
průvodcovskou a předčitatelskou
služu pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Praha 7

Praha 7

