
Podporované aktivityPodporované aktivityPodporované aktivityPodporované aktivity    

• Další ( odborné )  vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociál-
ních službách:  
a )  akreditované vzdělávací kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovní-
ků a pracovníků v sociálních službách ( dle §111 odst. 2 písm. b )  zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )  
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 služ-
bách )  

• Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách: akreditované kvali-
fikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách ( dle §116 odst. 5 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )   

• Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků: akreditované kurzy pro vedoucí 
pracovníky v sociálních službách ( dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách )   

• Vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na pé-
či:  akreditované kurzy pro účely odborné podpory fyzických osob, které po-
skytují pomoc příjemci příspěvku na péči ( dle §117a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách) .   

Projekty mohou být zaměřeny pouze na vzdělávání pracovníků v rámci akredito-
vaných programů. V rámci jednotlivých aktivit nebude podporována tvorba no-
vých vzdělávacích programů, vytvoření e-learningu,  vybavení školících místnos-
tí nábytkem, počítačové kurzy a jazykové kurzy.  

Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři: Oprávnění žadatelé a partneři:     

• obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, svazky obcí 
• nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti ( občanská sdru-

žení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby )   
• 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 

FFFForma a výše podporyorma a výše podporyorma a výše podporyorma a výše podpory    

Dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů. Výše příspěvku na jeden projekt je 
omezena částkou 0,5 mil.—     10 mil. Kč.     
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Operační program Lidské Operační program Lidské Operační program Lidské Operační program Lidské 
zdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanost    

Ministerstvo práce a soci-
álních věcí/Evropský soci-
ální fond 

Disponibilní zdroje: 150 
mil. Kč 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-
prava žádosti:         prava žádosti:         prava žádosti:         prava žádosti:             

KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.    
Družstevní 294 
739 61 Třinec 
 
E: kazuist@kazuist.cz 
T: 558 335 479 
W: www.kazuist.cz  

Aktuální dotační program  
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Operační program Lidské Operační program Lidské Operační program Lidské Operační program Lidské 
zdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanostzdroje a zaměstnanost    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-Konzultace záměru a pří-
prava žádosti:         prava žádosti:         prava žádosti:         prava žádosti:             

KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.KAZUIST, spol. s r.o.    
Družstevní 294 
739 61 Třinec 
 
E: kazuist@kazuist.cz 
T: 558 335 479 
W: www.kazuist.cz  

Cílové skupiny: Cílové skupiny: Cílové skupiny: Cílové skupiny:     

• pracovníci poskytovatelů sociálních služeb pracovníci poskytovatelů sociálních služeb pracovníci poskytovatelů sociálních služeb pracovníci poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů soci-
álních služeb ( sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pra-
covníci ) ,  

• fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 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. Přičemž tyto pečující osoby se samy díky této péči  
dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce. 

Další podmínkyDalší podmínkyDalší podmínkyDalší podmínky    

Mzdové příspěvky na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho 
účasti v dalším vzdělávání nebudou v rámci této výzvy hrazeny.  

Výdaje na nákup služeb musí činit méně než 60 % způsobilých přímých výdajů projek-
tu.  

Podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. 

K žádosti je nutné přiložit mimo jiné: vyjádření krajského úřadu k podpoře projektu 
( z da projekt zohledňuje potřeby kraje a je v souladu se střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb kraje )  a specifikaci vzdělávacích potřeb.  

Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2015.  

Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: 30.04.2013  

Zdroj: Text výzvy , http://www.esfcr.cz/vyzva-a7 

 

 

 

 

 

 Vzdělávání v sociálních službách 


