Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčnímprávu 1,128 01 Praha 2

. VPraze dne l7. prosince 2019
C. j. : MPSV -2aún 62a36-224/3

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo prace a sociálních věcí (dále jen "ministersfuo") jako správní orgrán věcně
příslušný podle § l17a zákoua č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, veménípozdějších
předpisů, v řízenío udělení akreditace zahájeném podle § 44 ákona ě. 5a0/20a4 Sb., správní
řád, ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen "správní řád"), rozhodlo podle § 1l7a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoíta"),
a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách (dále jen "vyhliáška"), takto: vzdéIávacíinstituci

Akademie Jana Blahoslavr 3.ú., Boženy Němcové 54l9r 4ó0 05 Liberec,
Ceská republika
IČ:01840339
se uděluje

akreditace č. A2019/1335-PK
krea|izaci vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona:

Název: Kvalifikačníkurz pro pracovníky
Forma: Prezenční
Rozsah:

v sociálních službách

156 vyučovacích hodin

a pověřuje se k vydávání osvědčenío absolvování tohoto vzdělávaciho progíamu s celostatní

platností. Akreditace se uděluje na dobu 4 let ode dne nabytí pnívnímoci tohoto rozhodnutí.

odůvodnění.
Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace stanovené v § l l7a zákonaa § 37 vyhlášky a
dále podminky stanovené v Průvodci vyplňováním žádosti akreditaci rrzdělávacího
progrílmu v aplikaci AKRIS.
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Ministersfuo pnice a sociálních věci Na Poříčnímprávu 1, l28 01 Praha 2
tel.: -, e-mail: janajanikova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, IDDS: sc9aavg

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízenípodat podle §

152 odst.

l

správního řádu,

rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Rozklad musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 spnáwího řádu a musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá av čem je spatřován
rozpor s pnávními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízetí, jež mu předchrázelo.
Podání rozkladu jen proti odůvodněníroáodnutí je nepřípustné.
Rozklad se podává u ministerstva a rozhoduje o něm ministr práce a sociálních věcí. Podaný
rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 spnívníhořádu, odkladný účinek.
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otis k úř edníh o r azít ka "

Mgr. David Pospíšil
ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce
a sociálního bydlení
"
,, podeps áno ele Hroni c ky

Účastníci řízení(podle. § 27 odst.

l

spn{vního Řdu):

Akademie Jana Blahoslava z.ú.
Boženy Němcové 5419,460 05 Liberec, Českárepublika
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Elektroniclcýpodpis

06,01.2ma 1í]4&19

Podepsal{a):
Mgf. David
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