
 

 

 

 

 

Metodika pro vstup a přijímání nových členů  

do Asociace poskytovatelů krizové pomoci 
 

Tato metodika upravuje postup pro vstup a přijímání nových řádných, čestných a 

podporujících členů do Asociace poskytovatelů krizové pomoci.  

I. Žádost o vstup u řádných členů 

Žadatelem o vstup do Asociace poskytovatelů krizové pomoci (dále jen APKP) může být 

právnická osoba (zejména typu nestátních neziskových organizací a příspěvkových 

organizací působících v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví či školství) či fyzická osoba 

(působící v předchozích oblastech, případně v rámci integrovaného záchranného systému, 

v armádě, v církvi, atp.), která poskytuje potřebným osobám krizovou intervenci a provozuje 

svou činnost v souladu s platnou legislativoui.  

 

1. Žadatel o vstup do APKP žádá prostřednictvím přihlášky (příloha této metodiky), 

kterou adresuje Výboru APKP v elektronické podobě. Řádně vyplněný a podepsaný 

formulář přihlášky pošle elektronicky na adresu asociacepkp@gmail.com. 

Evidenci zájemců o vstup do APKP vede manažer APKP a přijaté přihlášky zájemců 

o vstup do APKP předkládá k posouzení vždy na nejbližším jednání Výboru APKP. 

2. Výbor APKP na svém jednání vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zájemce. Manažer 

APKP  informuje zájemce o rozhodnutí elektronickou formou a v případě přijetí zasílá 

elektronicky certifikát členství v APKP.  

3. Pokud má zájemce proti rozhodnutí Výboru APKP výhrady, může se obrátit na 

manažera APKP, který s ním řeší další postup.  

4. Evidenci všech členů APKP spravuje manažer.  Seznam členů APKP je uveřejněn na 

webových stránkách asociace.  

 

Kritéria vhodnosti zájemce o vstup do APKP  

Členové výboru na svém jednání posoudí, zda zájemce o vstup splňuje podmínky pro 

přijetí za člena APKP.  

Členové výboru hodnotí tato kritéria:  

a) zda je žadatel poskytovatelem krizové pomoci/ intervence v jakékoliv formě 

b) zda je žadatel registrován či oprávněn k poskytování krizové intervence v souladu 

s platnou legislativou  

c) u právnických osob personální zajištění poskytování krizové intervence -  jakou 

mají pracovníci odbornou kvalifikaci v příslušném oboru (sociální práce, 

zdravotnictví, školství) a zda mají absolvovaný akreditovaný výcvik v poskytování 

krizové intervence  
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d) u fyzických osob odborné vzdělání (Dis. nebo vysokoškolské vzdělání 

humanitního zaměření nebo lékařství)  a alespoň započatý akreditovaný výcvik 

v krizové intervenci  

e) dosavadní zkušenost s poskytováním krizové intervence a délka praxe 

Pokud žadatel splňuje potřebná kritéria, rozhodne Výbor o jeho přijetí za člena do APKP.  

Pokud žadatel nesplňuje všechna potřebná kritéria, bude Výbor jeho přijetí za člena 

posuzovat individuálně. U fyzických osob je pak potřeba v rámci přihlášky dodat 

doporučení odborného garanta (např. učitel nebo nadřízený) pro členství v APKP.  

 

II. Nominace čestných členů 

Čestného člena APKP nominuje kterýkoliv člen APKP. Nominována může být fyzická osoba, 

která se výrazně zasloužila o rozvoj oblasti krizové pomoci. Podmínkou nominace je 

písemný souhlas nominované osoby s nominací a stanovami APKP.   

1. Navrhovatel nominace žádá prostřednictvím nominačního formuláře (příloha této 

metodiky), kterou adresuje Výboru APKP v elektronické podobě. Řádně vyplněný      

a podepsaný nominační formulář pošle elektronicky na adresu 

asociacepkp@gmail.com. 

Evidenci nominovaných čestných členů APKP vede manažer APKP a přijaté 

nominace předkládá k posouzení vždy na nejbližším jednání Výboru APKP. 

2. Výbor APKP na svém jednání vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nominovaného za 

čestného člena. Manažer APKP informuje nominovaného i navrhovatele o rozhodnutí 

písemnou formou a v případě přijetí zasílá elektronicky certifikát čestného členství 

v APKP.  

3. Pokud mají navrhovatel nebo nominovaný proti rozhodnutí Výboru APKP výhrady, 

mohou se obrátit na manažera APKP, který s nimi řeší další postup.  

4. Evidenci všech členů APKP spravuje manažer.  Seznam členů APKP je uveřejněn na 

webových stránkách asociace.  

 

 

III. Nominace podporujících členů 

Podporujícího člena APKP nominuje kterýkoliv člen APKP. Nominována může být právnická 

nebo fyzická osoba, která finančně nebo jiným způsobem podporuje činnost APKP. 

Podmínkou nominace je písemný souhlas nominované osoby s nominací a stanovami APKP.   

1. Navrhovatel nominace žádá prostřednictvím nominačního formuláře (příloha této 

metodiky), kterou adresuje Výboru APKP v elektronické podobě. Řádně vyplněný 

a podepsaný naskenovaný formulář přihlášky pošle elektronicky na adresu 

asociacepkp@gmail.com.  

Evidenci nominovaných podporujících členů APKP vede manažer APKP a přijaté 

nominace předkládá k posouzení vždy na nejbližším jednání Výboru APKP. 
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2. Výbor APKP na svém jednání vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nominovaného 

za podporujícího člena. Manažer APKP informuje nominovaného i navrhovatele 

o rozhodnutí elektronickou formou a v případě přijetí zasílá elektronicky certifikát 

podporujícího členství v APKP.  

3. Pokud mají navrhovatel nebo nominovaný proti rozhodnutí Výboru APKP výhrady, 

mohou se obrátit na manažera APKP, který s nimi řeší další postup.  

4. Evidenci všech členů APKP spravuje manažer.  Seznam členů APKP je 

uveřejněn na webových stránkách asociace.  

 

Přílohy :  

Přihláška k řádnému členství v APKP pro právnické osoby 

Přihláška k řádnému členství v APKP pro fyzické osoby 

Nominace na čestné členství v APKP 

Nominace na podporující členství v APKP 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů  
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 


