Příloha 2

Stanovy ASVSP schválené VH řádných členů ASVSP 10. 11. 2005
(1) Sídlem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen ASVSP) je Brno. Adresa ASVSP je:
ASVSP, Joštova 10, 602 00 Brno.
(2) ASVSP je dobrovolné sdružení vysokých škol, jejich částí, jiných škol a dalších subjektů, které
nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání
v sociální práci v ČR.
(3) Předmětem činnosti ASVSP je:
(a) Vytvořit minimální standardy školního a dalšího vzdělávání v sociální práci, podle potřeby je
průběžně inovovat a kontrolovat jejich dodržování na vzdělávacích pracovištích, která jsou členy
ASVSP.
(b) Reprezentovat zájmy členů ASVSP při jednání s jinými právnickými a fyzickými osobami, které
působí na území ČR i v zahraničí.
(c) Zastupovat ASVSP v jiných sdruženích.
(d) Vytvářet podmínky pro spolupráci členů ASVSP.
(4) Cílů uvedených v paragrafu 2 a 3 bude ASVSP dosahovat prostřednictvím následujících činností:
- zavádění a kontroly minimálních standardů pro vzdělávání sociálních pracovníků,
- pořádání koordinačních a odborných seminářů i s mezinárodní účastí,
- tvorby informační báze pro činnost ASVSP,
- publikační činnosti,
- jednání s orgány státní správy - zejména s MŠMT ČR a MPSV ČR,
- jednání s Radou vysokých škol ČR
- vyjednávání se zaměstnavateli sociálních pracovníků, - jednání s Českou společností sociálních
pracovníků, - jednání s dalšími subjekty, které ovlivňují podmínky vzdělávání a výkonu činnosti
sociálních pracovníků,
- organizování nadační činnosti ve prospěch vzdělávání sociálních pracovníků,
- odborné expertizy a konzultací projektů zaměřených na vzdělávání sociálních pracovníků a projektů
zaměřených na řešení sociálních problémů.
(5) Členství:
(a) Řádné členství v ASVSP vzniká přijetím žadatele, mimořádného člena nebo přidruženého člena
ASVSP rozhodnutím valné hromady řádných členů ASVSP.
(ac) Kritériem členství subjektů, které poskytují vzdělávání v sociální práci, je míra naplnění
Minimálního standardu školního, nebo dalšího vzdělávání v sociální práci.
(ab) Prvotní Minimální standard školního vzdělávání v sociální práci stanovilo po vzniku ASVSP
shromáždění zájemců o řádné členství na základě akreditačního minima, které bylo vypracováno za
mezinárodní účasti Jefa Helmera, Billa Jordana, Míti Castle-Kaněrové, Ivo Řezníčka, Oldřicha Chytila,
Jiřiny Šiklové, Evy Kašparové a Pavla Vozábala ve Zlenicích ve dnech 3. - 5. listopadu 1992.
(Uvedený dokument byl pod názvem „Návrh minimálního akreditačního standardu pro výuku sociální
práce na úrovni vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání“ projednán na schůzi Koordinační rady
pro minimální standardy v sociální práci v Měříně u Slap ve dnech 3O. a 31. března 1993.) Na základě
takto ustavených standardů se 8. 3. 1994 ustavila první Valná hromada řádných členů ASVSP z těch
zájemců o členství, kteří v době zahájení činnosti ASVSP splňovali podmínky řádného členství.
(ac) Prvotní minimální standardy dalšího vzdělávání v sociální práci stanoví na základě návrhu
k tomuto účelu ustavené komise ASVSP pro další vzdělávání v sociální práci Valná hromada řádných
členů ASVSP.
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(b) Řádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje minimálně
tříleté pomaturitní nebo další vzdělávání v oboru sociální práce a je schopna dostát minimálním
standardům buď školního, nebo dalšího vzdělávání sociálních pracovníků stanoveným ASVSP. Řádný
člen, který poskytuje školní vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím školy jako právního
subjektu na základě schválení svého studijního programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto
získané členství se vztahuje pouze na Valnou hromadou schválené studijní programy.
(c) Mimořádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje
vzdělávání v oboru sociální práce, podmínky stanovené pro řádné členství splňuje pouze částečně, to
znamená, že její studijní program až na dílčí nedostatky odpovídá minimálnímu standardu vzdělávání v
sociální práci, aspiruje na dosažení podmínek řádného členství a má zájem o spolupráci se členy
ASVSP. Mimořádný člen, který poskytuje školní vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím
školy nebo jiné vzdělávací organizace jako právního subjektu na základě schválení svého studijního
programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou
hromadou schválené studijní programy.
(d) Mimořádné členství v ASVSP vzniká rozhodnutím Valné hromady řádných členů ASVSP.
(e) Přidruženým členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR poskytuje vzdělání v
oboru sociální práce, nesplňuje podmínky pro řádné nebo mimořádné členství a má zájem o spolupráci
se členy ASVSP. Přidružený člen, , který poskytuje školní vzdělávání v sociální práci, je přijat
prostřednictvím školy nebo jiné vzdělávací organizace jako právního subjektu na základě schválení
svého studijního programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze
na Valnou hromadou schválené studijní programy.
(f) Přidružené členství v ASVSP vzniká rozhodnutím Valné hromady řádných členů ASVSP.
(g) Při jednáních orgánů ASVSP zastupuje členy ASVSP jimi pověřená osoba.
(6) Čestným členem ASVSP se může na návrh výkonné rady nebo řádného člena ASVSP a po
schválení Valnou hromadou řádných členů stát fyzická osoba, která se v minulosti přímo podílela na
činnosti ASVSP nebo se jiným způsobem zasloužila o realizaci cílů ASVSP. Navrhovatel doručí
výkonné radě písemný souhlas navrhovaného s návrhem čestného členství. Čestný člen má právo být
informován o činnosti orgánů ASVSP, být zván na akce pořádané ASVSP a zúčastňovat se na Valné
hromadě ASVSP s hlasem poradním. Čestný člen může ASVSP poskytovat členský příspěvek dle
vlastního uvážení. Čestný člen může prostřednictvím výkonného tajemníka uplatnit nárok na proplacení
jízdného na zasedání Valné hromady. Čestný člen je povinen podporovat cíle a zájmy ASVSP.
(7) Zánik členství. Členství v ASVSP zaniká rozhodnutím valné hromady řádných členů tehdy, pokud:
- člen ASVSP neplní povinnosti vyplývající ze stanov,
- se déle než 12 měsíců neúčastní práce orgánů ASVSP.
(8) Práva a povinnosti členů ASVSP:
(a) Řádný člen ASVSP má právo:
- účastnit se jednání orgánů ASVSP hlasem rozhodovacím,
- volit členy orgánů ASVSP,
- pověřený zástupce řádného člena má právo být volen do orgánů ASVSP,
- v diskusi se vyslovovat k otázkám, které se vztahují k cílům ASVSP, vznášet návrhy a připomínky,
- navrhovat změnu stanov ASVSP,
- obdržet konzultaci podle pravidel přijatých valnou hromadou ASVSP; poskytování konzultací
programů školního vzdělávání a programům dalšího vzdělávání v sociální práci se řídí odlišnými
pravidly.
b) Mimořádný člen ASVSP má právo:
- účastnit se jednání orgánů ASVSP hlasem poradním,
- v diskusi se vyslovovat k otázkám, které se vztahují k cílům ASVSP, vznášet návrhy a připomínky,
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- obdržet konzultaci podle pravidel přijatých valnou hromadou ASVSP; poskytování konzultací
programů školního vzdělávání a programům dalšího vzdělávání v sociální práci se řídí odlišnými
pravidly.
(c) Řádný i mimořádný člen ASVSP je povinen:
- platit příspěvky na činnost ASVSP v dohodnuté výši,
- respektovat standardy a normy dohodnuté a v rámci ASVSP a schválené valnou hromadou řádných
členů,
- zapojit se do procesu konzultací podle pravidel přijatých valnou hromadou ASVSP.
(d) Přidružený člen je povinen platit příspěvky na činnost ASVSP v dohodnuté výši a má právo být
informován o činnosti ASVSP a zúčastnit se na zasedáních ASVSP s hlasem poradním.
(9) Orgány ASVSP:
(a) Valná hromada řádných členů ASVSP. Valná hromada řádných členů ASVSP je oprávněna přijímat
rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů. Při hlasování o ustavení nebo změnách
minimálního standardu školního vzdělávání nebo o členství studijních programů školního vzdělávání
v sociální práci jsou řádní členové, kteří poskytují výhradně další vzdělávání v sociální práci,
zastoupeni počtem hlasů, který nepřesahuje 50% počtu hlasů přítomných řádných členů poskytujících
školní vzdělávání v sociální práci. Při hlasování o ustavení nebo změnách minimálního standardu
dalšího vzdělávání nebo o členství studijních programů dalšího vzdělávání v sociální práci jsou řádní
členové, kteří poskytují školní vzdělávání v sociální práci, zastoupeni počtem hlasů, který nepřesahuje
50% počtu hlasů přítomných řádných členů poskytujících další vzdělávání v sociální práci. Valná
hromada řádných členů se schází se dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Jednání Valné hromady
řádných členů svolává Výkonná rada. Výkonná rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu
řádných členů na žádost jedné třetiny členů ASVSP.
Výjimečně může Valná hromada řádných členů ASVSP hlasovat per rollam. O usnesení se může
hlasovat per rollam na návrh předsedkyně ASVSP. Pro hlasování per rollam rozešle předsedkyně
ASVSP všem řádným členům ASVSP na jejich emailové adresy návrh usnesení, potřebné podkladové
materiály a stanoví lhůtu pro konec hlasování, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní od data
rozeslání. Pokud ve lhůtě pro hlasování per rollam vyjádří nejméně jedna třetina řádných členů ASVSP
nesouhlas s formou hlasování per rollam, zařadí předsedkyně ASVSP projednávání daného usnesení na
nejbližší Valné hromadě ASVSP. Usnesení, o kterém se hlasuje per rollam, je přijato, pokud se
hlasování zúčastnila nadpoloviční většina řádných členů ASVSP a souhlas s ním vyslovila nadpoloviční
většina hlasujících řádných členů ASVSP. Hlasováním per rollam není možno rozhodovat o změnách
stanov, Minimálního standardu vzdělávání ASVSP a o novém členství v ASVSP.
(b) Shromáždění řádných a mimořádných členů ASVSP. Shromáždění řádných a mimořádných členů
ASVSP je oprávněno prodiskutovávat všechny otázky spojené s výše vymezenými cíli činnosti ASVSP
a dávat doporučení valné hromadě řádných členů ASVSP. Schází se dle potřeby, minimálně však
dvakrát do roka, zpravidla při příležitosti valné hromady členů ASVSP. Svolává ji výkonná rada
ASVSP. Výkonná rada je povinna svolat mimořádné shromáždění řádných a mimořádných členů na
žádost jedné třetiny řádných nebo mimořádných členů ASVSP.
(c) Odborné komise ASVSP. Odborné komise ASVSP ustavuje valná hromada řádných členů. Členy
odborných komisí mohou být zástupci řádných, mimořádných i přidružených členů ASVSP. Předmětem
činnosti odborných komisí ASVSP je vypracování a odborné posouzení návrhů a projektů, které mají
vztah k cílům ASVSP a zájmům jejich členů.
(d) Výkonná rada ASVSP. Výkonná rada ASVSP je tří nebo pětičlenná v závislosti na rozhodnutí Valné
hromady. Volí ji Valná hromada řádných členů a skládá se z předsedy, místopředsedy, výkonného
tajemníka a případně z dalších členů. Výkonná rada je volena jedenkrát za tři roky, přičemž při každé
volbě musí být zvolen alespoň jeden její nový člen. Výkonná rada ASVSP zabezpečuje a koordinuje
činnost ASVSP v období mezi valnými hromadami řádných členů ASVSP. Jak předseda ASVSP, tak
výkonný tajemník ASVSP jsou pověřeni zastupováním ASVSP v právních vztazích s jinými subjekty a
to i samostatně. Předseda a výkonný tajemník si vzájemně na základě rozhodnutí valné hromady vystaví
jmenovité pověření statutárního zástupce.
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Revizní a kontrolní komise ASVSP volená Valnou hromadou řádných členů ASVSP. Revizní a kontrolní
komise je kontrolním orgánem ASVSP. Členy revizní a kontrolní komise volí a odvolává VH ASVSP.
Revizní a kontrolní komise je odpovědná svou činností VH ASVSP. Revizní a kontrolní komise má
právo na předložení veškeré dokumentace o činnosti ASVSP. Členy revizní a kontrolní komise nesmí
být členové výkonné rady ASVSP. Revizní a kontrolní komise se skládá ze tří členů. Členové revizní a
kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání revizní
a kontrolní komise. Revizní a kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ASVSP řádně vedeny
a vykonává-li ASVSP činnost v souladu se stanovami, zákony a vnitřními předpisy ASVSP, zejména
sleduje, zda jsou finanční prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Revizní a kontrolní komise
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu VH ASVSP o výsledcích své kontrolní činnosti.
(10) Hospodaření ASVSP se řídí právními normami a předpisy platnými v ČR. ASVSP získává
prostředky z příspěvků členů, jejichž výši stanoví valná hromada řádných členů ASVSP, z vlastní
činnosti, z darů a dotací. O rozpočtu ASVSP rozhoduje valná hromada řádných členů ASVSP.
(11) Způsob zrušení ASVSP a naložení s likvidačním zůstatkem
(a) O zániku ASVSP rozhodne valná hromada řádných členů.
(b) V případě zániku ASVSP určí poslední valná hromada řádných členů ASVSP způsob využití
majetku ASVSP tak, aby sloužil k rozvoji vzdělávání sociálních pracovníků nebo byl jinak využit při
řešení sociálních problémů ČR.
(12) O změnách stanov ASVSP rozhoduje Valná hromada řádných členů.
(13) Přechodné ustanovení
První dva řádné členy, kteří poskytují výhradně další vzdělávání v sociální práci, přijme Valná hromada
řádných členů, kteří poskytují školní vzdělávání v sociální práci. Po přijetí dvou řádných členů, kteří
poskytují výhradně další vzdělávání v sociální práci, se rozhodování o minimálních standardech
a členství bude řídit podle ustanovení paragrafu 9a.

4

