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ECC pečeť značí, že kurzy a materiály
vyhovují svým obsahem BESCLO

K péči je zapotřebí znalostí

Co je ECC?
Evropský certifikát (ECC - European Care Certificate) je panevropské ocenění v sociální péči. Byl vyvinut s podporou
Celoživotního vzdělávacího programu Evropské unie a v budoucnu bude propojen s Evropskou kvalifikační soustavou.
V současnosti zahrnuje až 15 zemí Evropské unie. ECC je regulován výborem ECC, což je nadnárodní skupina agentur, které
používají a propagují Evropský certifikát. Certifikát byl vypracován k podpoře mobility napříč Evropou a ke zvýšení
společného základu vědomostí pracovníků v sociálních
službách.
K získání ECC musí kandidáti projít standardním testem evropské úrovně, který se skládá téměř ze sta otázek testujících
vědomosti kandidátů dle Základních evropských znalostních
kompetencí v sociálních službách – BESCLO (Basic European
Social Care Learing Outcomes). Evropský certifikát pro pracovníky v sociálních službách prokazuje, že kandidát má
znalosti, které jsou obvykle požadovány k práci v sociálních
službách. I přesto mohou zaměstnavatelé požadovat další
kvalifikační předpoklady (školení, kurzy) určené zákonem
dané země. Zároveň musí uchazeč prokázat jazykové znalosti
příslušné země, v níž hledá práci.

Získat ECC je jednoduché a 			
otevřené všem
Posluchači nepotřebují žádné předchozí zkušenosti
v sociálním sektoru a nemusí být v pracovním poměru.
Posluchači musí mít základní stupeň gramotnosti (čtení,
psaní) v jazyce, ve kterém se bude konat test, a musí mít
alespoň 16 let

Co je obsaženo v BESCLO?
BESCLO jsou navržené Základní evropské znalostní kompetence v sociálních službách. BESCLO se vzdaluje od starého
medicínského modelu pojetí postižení směrem k modelu
blížícímu se k zajištění lidských práv v sociálních službách.
Toto podporuje nové myšlení požadované Evropskou unií
na práva osob s postižením.
Toto je osm nezbytných oblastí z vědomostí v sociální péči,
které byly v BESCLO přijaty v dřívějším projektu LEONARDO:
hodnoty v sociální péči,
podpora kvality života osob, o které je pečováno,
práce s riziky,
porozumění role pečovatele/pracovníka v soc. službách,
bezpečnost na pracovišti,
komunikace,
problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce,
rozvoj pracovníka v sociálních službách.

www.eccertificate.eu

Co dál?
V případě, že jste potencionální zájemce, zaměstnavatel nebo
poskytovatel vzdělávání, který chce implementovat Evropský
certifikát do vlastních vzdělávacích programů, či chcete
vědět, jak vám ECC může pomoci, kontaktujte naše webové
stránky nebo ECC výbor, popřípadě Vedoucího partnera ve
vaší zemi pro další informace.

Kontakt
ECC VÝBOR
ECC Sekretariát – European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities (EASPD)
Av. d´Auderghem / Ouderghemlaan 63
1040 Brussels, Belgium
Telefon + 32 22824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu
Pokrytí Evropského certifikátu v Evropské unii stále roste.
V případě, že Vaše země ještě není zahrnuta a budete chtít
vědět, jak můžete pomoci s rozvinutím sociálních služeb ve
vaší zemi, prosím kontaktujte ECC Sekretariát v Bruselu.
MARLIN s.r.o. (Ltd)
Center for lifelong education
Studentské náměstí 1531, 688 01 Uherské Hradiště
Branch office: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Czech Republic
tel: +420 577 221 540, +420 774 298 066
email: zacharova@marlin.eu, www.marlin.eu

