
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na PoŤíčním právu L, 128 01 Praha 2

Y Praze dne 15.5.20tr2
Č. 3 . : 20L2l38727.222lI

ROZHODNUTI

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správní orgián věcně pŤíslušnj'podle $ 1 17a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve znění pozdějších pŤedpisri, v Íizeri o udělení
akreditace zahi$ené:m podle $ 44 zěl<onač:, 50012004 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějších
pŤedpisti, rozhodlo pod1e |17a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněni
pozdějších pŤedpisri a $ 37 vyhlášky ě. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách. takto :

Komuniké, o. Pi s, Jaselská 77&,Litomyšl
ICz 2879597'1,

se uděluj e akreditace č. 2012 l 0690.Pc/sP/vPlPP

k uskutečřovinivzdě|ávacího programu podle $ 117a odst. 1 zákona č. 10812006 Sb., o
sociálních službách, ve zněni pozdějších pŤedpisti:

Niízev: Úvod do problematiky Ťešení konfliktti a vyjednáviíní se zanéÍenímna praxi

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Maximální na šení rozsahu o 0 vyrrčovacích hodin

a pověŤuje se k vydáviání osvědčení o absolvoviání tohoto vzdé|ávaciho programu s celostátní
platností.

Platnost akreditace se stanoví do 15.4.2016.

odrivodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace stanovené v 7|7a zikona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších pŤedpisri a $ 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluŽbách.



Ministerstvo práce a sociálních věcí ověřilo způsobilost uvedeného subjektu
k uskutečňovrání vzdéIávaciho programu uvedeného v žádosti, a to s přihlédnutím k urovni
odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzděIávacich
aktivit a k zajištění a vybavení učeben.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník Íizerlj podat podle $ 152 odst. I zékona
č.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho ozrámení.

Rozklad musí mít náleŽitosti uvedené v $ 37 odst. 2 zékona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve zněni pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřovián Íozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo Ťizení, jež mu předcháne|o. Podríní rozkladu jen proti
odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustrré.

Rozklad se podává u Ministerstva práce a sociálních věci a rozhoduje o něm ministr
práce a sociálních věcí. Podaný rozk|aď má v souladu s ustanovením $ 85 odst. 1 zákona
ě. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů'.odkladný účinek.
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Mď. Petr Hanuš
Ťeditel odboru SociáIních služeb

a soci á|ní práce

Učastníci tizeni ($ 27 odst. l zákona č. 50012004 Sb., správní
pŤedpisri):

Komuniké, o. p. S, Jaselská 778, 570 0l Litomyšl

Komuniké, o. p. S

Jaselská 778
570 01 Litomyšl

táď, ve znění pozdějších

.. i rit'

.,: l

' , t' 1 
,.


