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ROZHODNUTI

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") jako správní orgán věcně
příslušqý podle§ 117a zákona č. 108/2006Sb., osociálních službách, veznění pozdějších
předpisů (d.íle jen "zákon"), v řtzení o udělení akreditace zahájeném podle § 44 zákona
č.500l20a4 Sb., správní řád, ve zrĚttt pozdějších předpisů (dále jen "správní ád"), rozhodlo
podle § 1 1 7a zžkorla, takto: vzdéIávací instituci

Akademie Jana Blahoslava z.ú.,
Boženy Němcové 5419,46a 05 Liberec, Česká republika

IC:01840339

se rrděluje

akreditace č. A2020|0431-SP/PC

k realizaci uzd'éláv acího programu podle § 1 1 7a odst. 1 zéů<ona

Nii.zev: Úvod do prace s motivací klienta v sociálních službách
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyrrčovacích hodin

a pověřuje se k vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdélávacího programu s celostátní
platností, Akreditace se uděluje na dobu 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto roáodnutí.

odůvodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace stanovené v§ 117a zákona a podmínky
stanovené v Průvodci vyplňováním žádosti o akreditaci vzdélávacího programu v aplikaci
AKRIS.
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Poučení

Proti tomuto roz}rodnutí může účastník řízeni podat podle § 152 odst. l správního řádu
rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho ozrrámení.

Rozklad musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst.2 správnfiro íádu amusí obsahovat údaje
o tom, proti kterému roáodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost roáodnutí nebo řízení, jež mu předchrázelo.

Podrání rozkladu jen proti odůvodnění roáodrxrtí je nepřípustné.

Rozklad se podává u ministerstva a roáoduje o něm ministryně práce a sociálních věcí.
Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

,, atis k uř e dní ho razítka "

Mgr. David Pospíšil
ředitel odboru sociálních služeb

a sociální práce
,, po deps áno el eWr onicley "

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního ádu):

Akademie Jana Blahoslava z.ú.
Boženy Nčmcové 5419,460 05 Liberec, Česká republika Elektronichýpodpis

29.052oan 09:30:37

Podepsal(a):
PhDr. Filip NoYotný
MPsV
cz
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