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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉ CERTIFIKÁTORY 

PRO PROCES CERTIFIKACÍ 
(hodnocení odborné způsobilosti služeb pro 

 uživatele omamných a psychotropních látek)        

 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RV KPP) ve spolupráci s Certifika ční agenturou p ři 
Národním vzd ělávacím fondu, o.p.s. vyhlašuje výb ěrové řízení na nové certifikátory pro proces 
certifikací. 
 
Podmínkou pro zapsání do Rejstříku certifikátorů je úspěšné absolvování základního stupně vzdělávacího 
programu pro certifikátory, který je určen pro odborníky z praxe, kteří poskytují služby pro uživatele 
omamných a psychotropních látek včetně osob se zkušeností s prací protidrogového koordinátora. 
 
V systému certifikací je možné působit ve třech pracovních pozicích (v přihlášce uveďte pracovní pozici, o 
kterou či které máte v rámci certifikací zájem). 
 
1) Odborník  na management a provoz v organizaci (manažer / koor dinátor) 
Hlavní činnosti vykonávané v rámci certifikací: zejména ověřování obecných standardů a s tím souvisejících 
činností, s důrazem na řízení, procesy a provoz organizace, dále může být vedoucím certifikačního týmu. 
 
Vzdělání: vysokoškolské. 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho 4 roky v managementu organizace poskytující sociální služby 
(státní, nestátní), zdravotnické organizace nebo v pozici protidrogového koordinátora. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracovník organizace (manažer) nebo krajský protidrogový koordinátor. 
 
2) Odborník na návykové nemoci 
Hlavní činnosti vykonávané v rámci certifikací: zejména ověřování obecných i speciálních standardů 
s důrazem na léčebný proces, jeho etiku, efektivitu a odbornost. 
 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař, psycholog, pedagog, sociální pracovník, adiktolog). 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho 4 roky v manažerské pozici organizace poskytující služby 
uživatelům návykových látek. 
Současná pracovní pozice: lékař, psycholog, pedagog, sociální pracovník, adiktolog. 
 
3) Odborný pracovník specifického typu programu   
Hlavní činnosti vykonávané v rámci certifikací: zejména ověřování speciálních standardů, s důrazem na 
specifika a základní činnosti dle typu programu, dále může být vedoucím certifikačního týmu. 
 
* Terénní program, Kontaktní a poradenské služby  
Vzdělání: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (psycholog, sociální pracovník, pedagog, adiktolog). 
Odborná praxe: minimálně 4 roky v příslušném typu programu. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
* Ambulantní lé čba, stacionární programy 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař, psycholog). 
Odborná praxe: minimálně 8 let v oboru, z toho nejméně 4 roky v příslušném typu zařízení. 
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Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
* Detoxifikace, substitu ční léčba 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař). 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho nejméně 4 roky v příslušném typu zařízení. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
* Reziden ční péče v terapeutických komunitách 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař). 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho nejméně 4 roky v příslušném typu zařízení. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
* Ambulantní dolé čovací programy 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař, psycholog, pedagog, sociální pracovník, adiktolog). 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho nejméně 4 roky v příslušném typu zařízení. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
* Krátkodobá a st řednědobá ústavní lé čba 
Vzdělání: vysokoškolské (lékař). 
Odborná praxe: minimálně 8 let, z toho nejméně 4 roky v příslušném typu zařízení. 
Současná pracovní pozice: vedoucí pracoviště nebo pracovník programu na doporučení vedoucího 
pracoviště. 
 
 

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech  
 

1. kolo 
 
Do 15. prosince 2009  zašlou uchazeči o zařazení do výběrového řízení v elektronické verzi přihlášku 
(přihláška je ke stažení na www.cekas.cz). K přihlášce připojí esej na jedno vybrané téma: „Já v roli 
certifikátora“ nebo „Já a certifikace“. Rozsah eseje je max. 1,5 strany A4. Přihlášku a esej uchazeči 
zašlou na e-mailovou adresu organizační pracovnice Certifikační agentury PhDr. Ludmily Sazimové 
sazimova@nvf.cz. Přihlášky došlé po 15. prosinci 2009 nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
21. prosince 2009  proběhne setkání členů výběrové komise, která posoudí došlé přihlášky a vybere 
vhodné uchazeče, kteří postoupí do 2. kola výběrového řízení. V případě potřeby si vyhlašovatel 
výběrového řízení vyhrazuje možnost vyzvat uchazeče k doplnění informací v přihlášce, příp. pozvat 
uchazeče na individuální pohovor.  
 
O výsledku 1. kola budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu do 23. prosince 2009 . 
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2. kolo 

 
S uchazeči, kteří byli vybráni v 1. kole, proběhnou 11. a 12. ledna 2010  rozhovory. Půjde o maximálně 
hodinové rozhovory ve skupinkách (max. 5 uchazečů v 1 skupině). Cílem rozhovorů bude zjistit 
předpoklady jednotlivých uchazečů pro roli certifikátora. 
 
O výsledku 2. kola budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu do 15. ledna 2010 . 
 
 
Složení výb ěrové komise:  
zástupci sRVKPP (Mgr. Vladimír Sklenář, Bc. Hana Rendlová, Bc. Estera Tóthová), zástupce CA (PhDr. 
Irena Tomešová), zástupce MŠMT (PhDr. Pavla Doležalová) a zástupce stávajících certifikátorů a 
poskytovatelů služeb (PhDr. Josef Radimecký, Ph.D. MSc.). 
 
 
Předpokládaný termín zahájení vzd ělávacího programu pro certifikátory: 
konec ledna nebo první týden v únoru 2010. 
 
Výuka bude probíhat formou jednodenních seminářů a stáží přibližně do června 2010. 
 
 
 
 
 
Za Certifikační agenturu     Za sekretariát RVKPP 
 
PhDr. Irena Tomešová      Mgr. Vladimír Sklenář 


