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RoZHoDNUTÍ
Ministerstvo práce a sociálníchvěcíjako správníorgán věcně příslušnýpodle $ 117a zíkona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve zněni pozdějšíchpředpisů,v Ťizeni o udělení
akreditace zahájenémpodle $ 44 zákona č. 50012004Sb., sprármířád, ve zněni pozdějších
předpisů,rozhodlo podle |I7a zékona č. 10812006Sb., osociálních službách, ve zněni
pozdějšíchpředpisůa $ 37 vyhlášky č.505/2006Sb', kterou se provádějíněkterá ustanovení
zékonao sociálních službách.takto:

Centrum služebpro sluchově postižené,
Velká hradební6|9133,
Ustí nad Labem
IČ: 70819882
se uděluje akreditace č.20|2|0941.SPA/P
k uskutečňování
vzděIávacihoprogramupodle $ 117a odst. 1 zákona č.108/2006Sb', o
sociálníchslužbách,ve zněni pozdějšíchpředpisů:
Nazev: Zák|ady komunikace se sluchově postiŽenýmklientem
Forma: prezenční
Rozsah: 6 vyučovacíchhodin
a pověřuje se k vydávání osvědčenío absolvování tohoto vzdě|ávaciho programu s celostátní
platností.
Platnost akreditace se stanoví do 17.7.20|6.

odůvodnění
Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditacestanovenév |I7a zákona ě.10812006
Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějšíchpředpisůa $ 37 vyhlášky č.505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovenízákona o sociálních službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ověřilo způsobilost uvedeného subjektu
k uskuteěňování vzdě|ávacíhoprogramu uvedenéhov žádosti, a to s přihlédnutímk urovni
odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících,stavu projektové přípravy vzdě|ávacich
aktivit a k zajištěnía vybaveníučeben.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastníkŤizeni podat podle $ l52 odst. l zákona
č.50012004Sb., správnířád, ve zněnipozdějšíchpředpisů,rozklad ve lhůtě15 dnůode dne
jeho oznámení.
Rozklad musí mít náležitostiuvedenév $ 37 odst. 2 zékonač. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů a musí obsahovat údajeo tom, proti kterémurozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čemje spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo Ťizeni, jež mu předcházelo. Podríní rozkladu jen proti
odůvodněnírozhodnutíj e nepřípustné.
Rozklad se podává u Ministerstva práce a sociálních věcí a rozhoduje o něm ministr
práce a sociálních věcí. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením $ 85 odst. 1 zákona
ě. 50012004Sb., správnířád' ve zněni pozdějšíchpředpisů,odkladný účinek.

ředitel odboru sociálních
a sociální práce
Učastníciřízení (s 21 odst. l zákona ě' 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších
předpisů):
Velká hradební619133,4000l
Centrum služebpro sluchově postižené'
Centrum služebpro sluchově postižené
Velká hradební6|9133
400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

