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POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci 

kvality 

který se koná 

13. prosince 2018 
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

Domov pro seniory Věstonická 
Věstonická 4304/1, 628 00 Brno 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Mgr. Jiří Vlček, DiS. 
Kurz pro vás realizujeme z projektu Sociální služby odborně v rámci výzvy 03_17_071 

se zaměřením na podporu procesů ve službách a podporu procesů rozvoje sociální práce 
Cílem kurzu je seznámení účastníků s legislativním ukotvením inspekcí kvality sociálních služeb, s 

celým průběhem inspekce, jejím předmětem, inspekčním protokolem, s nápravnými opatřeními a 

rizikovými oblastmi při naplňování standardů kvality a dalšími zákonnými požadavky. Účastníci kurzu 

získají možnost diskutovat nejobávanější oblasti inspekce z pohledu poskytovatelů apod. 

 

Obsah semináře:  
Legislativní požadavky související s vlastním výkonem inspekce kvality sociálních služeb  

 Seznámení s požadavky zákona o sociálních službách (zejména § 71 - 77, § 88, § 89, §91, 
příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.), předmět a cíle inspekce.  

Informace potřebné k zajištění inspekce  
 Typy inspekce, předmět kontroly, plány inspekcí, podklady pro inspekci, personální obsazení 

inspekčního týmu, účastníci inspekce a jejich odpovědnosti v procesu.  

Vlastní průběh inspekce  
 Zahájení inspekce, výběr a rozhovory s respondenty, účastníci, spolupráce, metody zjišťování 

důkazů, ukazatele kvality.  

 Inspekční protokol, hodnocení kritérií, poinspekční fáze, námitky, správní delikty.  

Standardy kvality a nejčastější pochybení v jejich naplňování, závěrečné shrnutí, ukončení 
kurzu  

 Nejčastější nedostatky a pochybení poskytovatelů při inspekci v oblasti naplňování kritérií 
standardů kvality, vazba na případový proces.  

Cílová skupina:  

 sociální pracovník  

Cena: 
 ZDARMA – hrazeno rámci projektu  

 (budete vyzváni k doložení dokumentů Veřejné podpory) 

Název projektu: Sociální služby odborně, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696 
 

 
 

Kontakt: Markéta Běhounová mobil: +420  720 132 096, e-mail: asistentka@apsscr 


