
Výzva A7 pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách

Identifikace programu a oblasti podpory 

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost 

Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 

vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k 

zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly 

služeb.

Termíny výzvy 

• Žádosti je možné podávat: od 8. 2. 2013 

• Ukončení příjmu žádostí: do 30. 4. 2013 do 12 hod. 

• Seminář pro žadatele: 11.3. a 18.3. 2013

• Přihlášky na seminář: Mgr. Petra Hlaváčková (petra.hlavackova@mpsv.cz)

Celková částka pro tuto výzvu: Kč 150.000.000,--

Podporované aktivity, typy činností: 

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb 

1. Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách: 

a) akreditované vzdělávací kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách dle §111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí, 

b) odborné stáže v registrovaných sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách v kontextu §111 odst. 2 písm. c) zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

Akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle §116 odst. 5 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace od Ministerstva práce 

a sociálních věcí. 

3. Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků 

Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky v sociálních službách dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

V případě, že projekt obsahuje vzdělávání vedoucích pracovníků, je možné, aby se vzdělávání 

účastnili vedoucí pracovníci zaměstnanců uvedených v §115 odst. 1 a také další vedoucí pracovníci. 

4. Vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 

Akreditované kurzy pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci 

příspěvku na péči dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

V rámci jednotlivých aktivit (aktivita č. 1 až 4) nebude podporována tvorba nových vzdělávacích 

programů, nebude podporováno vytvoření e-learningu (obsahová část, vytvoření textů, technická 

část, softwarové zpracování, hardware), vybavení školících místností nábytkem, stavební úpravy 

školících místností, počítačové kurzy a jazykové kurzy. 

Projekty podané žadatelem mohou mít následující zaměření: 

•   žadatel nabízí vzdělávání jiným subjektům v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, 

• žadatel žádá o finanční podporu na vzdělávání svých pracovníků v rámci akreditovaného 

vzdělávacího programu. 

Kurzů se může účastnit pouze cílová skupina, pro kterou jsou kurzy akreditovány. 

V rámci této výzvy nebudou podporovány projekty zaměřené na vzdělávání těch pracovníků v oblasti 

sociálních služeb, jejichž podpora je řešena v rámci individuálních projektů v rámci oblasti 3.1 OP LZZ.

Cílové skupiny: 

• pracovníci poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb 

(sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci), 

• fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – fyzické osoby pečující o osobu, 

která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením. 

Vymezení žadatelů o finanční podporu: 

• kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, 

• obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, 

• svazky obcí, 

• nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: o občanská sdružení vyvíjející činnost 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; 

-obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

• poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

• vzdělávací instituce akreditované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 



Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč 

Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců), jeho 

realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.

Ostatní důležité informace

Mzdové příspěvky na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti v dalším 

vzdělávání nebudou v rámci této výzvy hrazeny.

V rámci povinných příloh bude nutné mimo jiné k žádosti přiložit následující dva dokumenty

Vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu – návaznost na střednědobé plány rozvoje 

sociálních služeb kraje. Vyjádření se požaduje ode všech krajských úřadů podle území dopadu 

projektu. V rámci výzvy bude podpořen pouze projekt, který zohledňuje potřeby kraje a je zaměřen 

na aktivity, které jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje – viz příloha 

č. 2 této výzvy. 

Specifikace vzdělávacích potřeb podle osnovy uvedené v příloze č. 3 této výzvy. 

Ostatní podrobné informace jsou uvedeny v plném textu výzvy A7 dostupné na adrese 

http://www.esfcr.cz/vyzva-a7



Možné oblasti vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 

Níže uvádíme výčet několika různě tématický zaměřených oblastí vzdělávání, jako možnou inspiraci 

poskytovatelům při přípravě vlastního projektu. Vzdělávání může být zaměřeno samozřejmě do celé 

řady dalších oblastí podle potřeb jednotlivých organizací.

1. STÁŽE

Odborné stáže je možné realizovat u registrovaných poskytovatelů a mohou být tematicky zaměřené 

dle typu služeb nebo jejich vzájemné návaznosti (občanské poradny, pečovatelské služby, služby pro 

osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory atd.)

Stáže by měly mít jasně vymezenou strukturu resp. přesně stanovenou délku, obsahovou náplň a 

oblasti, ve kterých by docházelo k odbornému vzdělávání (problematika zavádění standardů kvality, 

řízení organizace a další).

Základním předpokladem pro tyto odborné stáže je oboustranný souhlas zúčastněných stran a 

motivovaná ochota odborné stáže provádět / účastnit se jich. 

2. AKREDITOVANE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Vzdělávání zaměřené na dluhovou problematiku

Obsahem vzdělávání je:

•  uvedení do problematiky dluhového poradenství a seznámení se s potřebnou legislativou

• pohled na problematiku očima dlužníka; seznámení se s metodikou práce se zadluženými   klienty; 

• nácvik dovedností potřebných pro poskytování kvalitního dluhového poradenství

• základní informace o problematice exekucí, druhy exekucí

• dopad exekuce na život dlužníka; exekuce a její vliv na rodinu; dluhy v manželství 

• základní informace o institutu oddlužení dle zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon

• podmínky pro možnost podání návrhu na oddlužení

• seznámení se s návrhem na oddlužení a postupem vyplnění návrhu, včetně sepsání jeho příloh

• způsoby rozhodnutí soudu o návrhu na oddlužení a jejich dopad na dlužníka

Vzdělávání zaměřené na individuální plánování ve službách pro seniory

Vzdělávání je možné realizovat jako vzdělávání „na klíč“ pro jednotlivé organizace, aby bylo zajištěno 

zavádění a sdílení jednotného přístupu k filozofii individuálního plánování u všech klíčových 

pracovníků organizace. Nabízí  porozumění celému procesu individuálního plánování v souvislostech 

s ostatními standardy kvality sociálních služeb a dalšími relevantními procesy v organizaci. Tento typ 

vzdělávání poskytne dovednosti pro kvalitní vedení procesu individuálního plánování v celém 

rozsahu, včetně dovednosti účinného hodnocení naplňování průběhu spolupráce a cílů individuálního 

plánování. 

Vzdělávání v oblasti zajištění tzv. bezpečné sociální služby

Napomáhá identifikovat slabá místa z hlediska bezpečnosti na pracovištích, při kontaktu s klienty a v 

pracovních vztazích a posilovat uvědomování si odpovědnosti za vytváření bezpečného prostředí pro 

všechny jednající strany (z hlediska prostorového uspořádání, nouzových a havarijních situací, 

komunikačních situací s klienty i kolegy). Vzdělávání obsahuje výuku zásad bezpečného jednání a 

dovedností vhodných pro předcházení vzniku konfliktních (nebezpečných) situací. 




