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institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ
INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy
na základě společného zájmu ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR dnem 9. ledna 2004.
Sdružení je zapsáno do Živnostenského rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 4.
Občanské sdružení INSTAND založili odborníci z oblasti sociálních služeb na základě svého odborného zájmu a veřejné potřeby podpořit proces
transformace sociálních a jiných veřejných služeb v České republice. Zakládající členové Institutu se podíleli na vytváření Standardů kvality sociálních služeb a certifikačního systému sociálních služeb v České republice.
S občanským sdružením INSTAND spolupracuje řada akademických pracovníků, ale i kapacit se zkušenostmi v komerční sféře. Důraz je kladen
na propojení teorie a praxe.

Občanské sdružení INSTAND je akreditovanou vzdělávací institucí
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
u Ministerstva vnitra s číslem akreditace AK/I-20/2007 a č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí
s číslem akreditace 2011/0634-I.
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EXECUTIVE SUMMARY
Motto: “Every person has the right to self-determination and every
person has the right to communicate in their own way.”
These words characterize the purpose of our association’s activities
(not just) in the past year. We helped people who had been living
in institutions find new homes in normal apartments amongst other
fellow citizens. This kind of transformation is still an exception rather
than a rule in the Czech Republic, despite having many undeniable
advantages. It aims to really integrate disable people into social life
and uses the existing housing capacity of municipalities and cities
without any new residential services capacities having to be built.
We expanded our know-how by the support of voluntary assistance
and we created a new international project focused on the protection
of rights and supported decision-making of disabled people.
In 2012, we offered our services mainly in the Karlovy Vary, Moravian-Silesian and Liberec regions. We supported the quality of social
services through educational programs, methodological support,
consultations and supervisions. We prepared several publications
related to the transformation of residential services as well as many
methodological, analytical and organizational materials, we held
several meetings of professionals with the general public and we

4

OBSAH
prepared a documentary film. With the support of our association,
13 people moved from institutions into a more natural type of housing
in 2012, and we established cooperation with 18 volunteers.
The annual report is a good look back at the work we have done.
Our results are described on the following pages, and there are many
of them. Yet we also realize that we are still on the journey.
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1. ÚVODNÍ SLOVO
Motto: „Každý člověk má právo na vlastní rozhodování a každý člověk
má právo komunikovat svým způsobem.“
Tato slova charakterizují smysl hlavní činnosti našeho sdružení (nejen)
v uplynulém roce. Pomáhali jsme lidem, kteří doposud žili v ústavech
v Karlovarském kraji najít nové domovy v normálních bytech mezi
ostatními spoluobčany. Tento způsob transformace je zatím v České
republice spíše výjimečný, přestože má nespornou řadu výhod. Směřuje ke skutečnému zapojení lidí s postižením do společenského života, využívá stávající bytový fond obcí a měst, aniž by se stavěly nové
kapacity rezidenčních služeb.
Pracovníci sdružení rozšířili své know-how o podporu dobrovolnické
pomoci a vytvořili nový mezinárodní projekt, zaměřený na ochranu
práv a podporovaného rozhodování lidí se zdravotním postižením.
Jeho realizací reagujeme na změny v novém občanském zákoníku.
Důležitou hodnotou občanského sdružení INSTAND je i podpora spolupráce s dalšími subjekty – nabídku k veřejné zakázce MPSV „Inovace
systému kvality sociálních služeb“ jsme podali společně s Občanským
sdružením Quip – Společnost pro změnu, Občanským sdružením
SKOK a Občanským sdružením JOB. Propojení těchto silných sub-
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jektů přineslo již v prvních měsících realizace kýžené výsledky v oblasti revize standardů kvality sociálních služeb a aktualizace metodiky
inspekcí v ČR.
Výroční zpráva je dobrým ohlédnutím za vykonanou prací. Naše
výsledky jsou popsány na dalších stránkách a není jich málo. Současně si uvědomujeme, že jsme stále na cestě. Ta cesta je někdy kamenitá, zarostlá trním, jindy prosluněná, lemovaná kvetoucími stromy. Má
dobrý směr, daný naším posláním. Poslání se nám daří naplňovat díky
silné týmové spolupráci a otevřené komunikaci uvnitř týmu i mimo
organizaci. Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, kteří společně s námi pomáhají měnit životní podmínky
znevýhodněných lidí.

Vzdělávání je cesta k rozvoji ...

PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení
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2. PROFIL SDRUŽENÍ

•
•
•
•

Činnost našeho sdružení je utvářena firemní kulturou na základě společně sdílených hodnot a procesů:
•
•
•

•
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ctíme hranice činnosti vyplývající z poslání společnosti
kvalitě dáváme přednost před vlastním prospěchem, stereotypy,
pohodlnou jistotou
hledáme nové způsoby, tvoříme nové postupy tam, kde je potřeba
zlepšovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením, pracovní
činnosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
propojujeme spolupráci institucí, uživatelů sociálních služeb,
opatrovníků, poskytovatelů, nestátních neziskových organizací,
zadavatelů, veřejnosti

•

nepřebíráme za ně odpovědnost; podporujeme jejich rozhodování a posilujeme kompetence k převzetí vlastní odpovědnosti

2.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ INSTAND
•
•
•

prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných
služeb
přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb
usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního
začleňování lidí

přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání
prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality
ve veřejných službách
posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní
služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

2.2 LIDÉ
2.2.1 Rada sdružení
PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení
PaedDr. Eva Brožová, členka Rady
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., člen Rady
2.2.2 Pracovníci sdružení
Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu
Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice
Ing. Jana Pokorná, manažerka projektu
Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit
Bc. Zuzana Sekalová, koordinátorka projektových aktivit
Mgr. Jan Šiman, finanční manažer
Mgr. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit
Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu
Mgr. Romana Trutnovská, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Martina Zamrazilová, odborná asistentka
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3. REALIZOVANÉ PROJEKTY

•
•
•

V roce 2012 dokončilo sdružení realizaci veřejné zakázky „Podpora
vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském
kraji“.
Sdružení pokračovalo v realizaci aktivit veřejných zakázek „Zajištění
realizátora aktivit projektu - Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“ a „Konzultační a metodická činnost
pro projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji; II“.
Nově se sdružení zapojilo do realizace veřejných zakázek „Inovace systému kvality sociálních služeb“, „Podrobná analýza využití finančních
zdrojů pro sociální služby“, vydání publikace „Můj život“ pro projekt
„Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ a projektu „Modely podpory pro rozhodování
lidí s mentálním postižením“. Dále jsme realizovali aktivitu „Supervize“
veřejné zakázky „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality
sociálních služeb v Maxově“.

3.1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
V KARLOVARSKÉM KRAJI II.
Název projektu: Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“
Veřejná zakázka: „Zajištění realizátora aktivit projektu - Udržitelnost
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“
Období realizace: 1. 6. 2011 - 31. 3. 2013
Rozpočet veřejné zakázky: 25 922 400,- Kč vč. DPH
Cíle projektu
Celkovým cílem projektu je podpořit a prohloubit transformační
proces pobytových služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním
postižením.
Dílčí cíle projektu
•
•
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Umožnit přechod z domovů pro osoby se zdravotním postižením 15 uživatelům sociálních služeb.
Zmapovat situaci žadatelů o umístění v domově pro osoby

se zdravotním postižením a hledat systémové nástroje pro
zajištění alternativních sociálních služeb k tradiční ústavní péči.
Vypracovat návrhy dvou transformačních plánů vybraných
domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Podpořit transformační proces a další rozhodování kraje analytickými podklady.
Realizovat vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, opatrovníků a uživatelů podle zjištěných potřeb.

V roce 2012 se podařilo zmapovat sociální situaci žadatelů o umístění
do domovů pro osoby se zdravotním postižením, reálně dostupné alternativní sociální služby v jejich komunitě a následně byly zajištěny tyto
adekvátní služby tak, aby se předešlo jejich umístění v tradičním ústavu.
Do navržené alternativní služby byli umístěni 2 žadatelé, v těchto případech se předešlo jejich umístění do domova pro osoby se zdravotním
postižením. Průběžně byla aktualizována „Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb“. Za podpory externích expertek byly vytvářeny transformační plány dvou domovů pro
osoby se zdravotním postižením. Byly vytvářeny analytické podklady
podporující transformační proces v Karlovarském kraji - Návrh opatření
na zajištění dostupné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením v Karlovarském kraji a Zásobník projektových námětů zaměřených na podporu uplatnitelnosti osob s mentálním postižením
na trhu práce. Průběžně byla zpracovávána Analytická zpráva o průběhu pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb.
V rámci výzkumu bylo sledováno deset případů sociální práce s klienty, kteří v průběhu posledních let odešli nebo měli odejít z domovů
pro osoby se zdravotním postižením do komunitních sociálních služeb.
Pro pracovníky v přímé péči, pro pracovníky návazných služeb a pro

uživatele domovů pro osoby se zdravotním postižením a návazných sociálních služeb byly realizovány vzdělávací programy. Téměř po celou
dobu trvání projektu byl realizován dlouhodobý vzdělávací program
„Posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o službu“, určený pro
sociální pracovníky, kteří působí zejména v pobytových službách a pro
sociální pracovníky na pověřených obcích.
Výstupy projektu v roce 2012
•
•

•

•

Z domovů pro osoby se zdravotním postižením přešlo do návazných sociálních služeb v roce 2012 13 uživatelů.
Byl vytvořen ﬁlmový dokument „Z domova domů“ zachycující
přechod uživatelů z domovů pro osoby se zdravotním postižením
do samostatného bydlení.
Uskutečnily se tři kulaté stoly, jejichž témata vycházela z potřeb
subjektů zapojených do projektu a reﬂektovala aktuální dění
a problémy.
Vzdělávací aktivity:
V tématice poskytování podpory osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby byli vzděláváni pracovníci v přímé
péči v celkovém rozsahu 117, 5 hodiny (16 vzdělávacích dnů),
kurzy úspěšně absolvovalo 178 účastníků.
Pracovníci návazných služeb, kteří poskytují podporu uživatelům přecházejícím z ústavů, byli vzděláváni v celkovém rozsahu
128 hodin (16 vzdělávacích dnů), kurzy úspěšně absolvovalo
61 účastníků.
Vzdělávací program „Dluhová past klienta a jeho rodiny“ v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vzdělávací dny) úspěšně absolvovalo
53 účastníků.
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Pracovníci Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
v Hazlově byli vzděláni v celkovém rozsahu 24 hodin, kurzy
a stáže úspěšně absolvovalo 26 účastníků.
Uskutečnily se tři vzdělávací kurzy pro uživatele, které úspěšně
absolvovalo celkem 31 účastníků.
Byly realizovány tři kulaté stoly pro pracovníky DOZP, DS a návazných sociálních služeb a podnikatele.
Uskutečnilo se 7 bloků vzdělávacího programu „Posuzování
stupně závislosti uživatelů/zájemců o službu“ v celkovém rozsahu
148 hodin (19 vzdělávacích dní).

3.2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(subdodavatel)
Název projektu: Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb
a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“
Veřejná zakázka: „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků
v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených
do úřadů v Moravskoslezském kraji“
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Role o. s. INSTAND: Subdodavatel, realizátor klíčové aktivity č. 1
s názvem „Podpora supervize v Moravskoslezském kraji“
Období realizace: 30. 6. 2011 – 20. 11. 2012
Celková cena za subdodávku: 2 361 036,- Kč vč. DPH
Cíl projektu
Cílem projektu, který byl zahájen v polovině roku 2011 a v listopadu
2012 ukončen, bylo vyškolit nové supervizory pro Moravskoslezský
kraj, připravit odbornou veřejnost na příjem supervize díky vzdělávacímu kurzu „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“ a uskutečnit supervize v celkem 48 skupinách tvořených sociálními pracovníky
zapojenými do úřadů. Cílovou skupinou projektu byli pracovníci v oblasti sociálních služeb a zadavatelé sociálních služeb - pracovníci, kteří
působí na odborech sociálních věcí a jsou zařazeni do úřadů obcí
s pověřeným obecním úřadem nebo Krajského úřadu MSK.
Aktivity projektu
V průběhu projektu INSTAND realizoval dva vzdělávací programy.
První z nich byl „Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování
kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech“
– akreditovaný vzdělávací program v rozsahu 176 hodin, v tomto
projektu rozšířený na celkem 270 hodin. Součástí vzdělávání byla
i odborná praxe, peer setkání a vzájemná supervize účastníků. Bylo
připraveno 15 supervizorů z řad sociálních pracovníků (poskytovatelů

i zadavatelů), kteří nyní mohou působit v Moravskoslezském kraji jako
supervizoři v sociálních službách.
Druhý vzdělávací program s názvem „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“ byl určen všem pracovníkům působícím v sociální oblasti (poskytovatelům i zadavatelům), kteří si chtěli vyzkoušet
různé supervizní metody, porozumět možnostem a limitům supervize
a poznat teoretická východiska supervize. Součástí kurzu bylo nacvičování formulace cíle a zakázky. Účastníci jsou nyní lépe vybaveni pro
sjednávání supervize na svém pracovišti. V roce 2012 byly realizovány
čtyři běhy v rozsahu 24 hodin pro vždy 15 účastníků.
V rámci aktivity „Zajištění supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ byla prováděna skupinová, případně individuální supervizní setkání na sociálních odborech
úřadů. Bylo uskutečněno 378 setkání po třech vyučovacích hodinách.
Výstupy projektu v roce 2012
•
•
•

15 nově vyškolených supervizorů
60 proškolených účastníků kurzu „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“
378 skupinových nebo individuálních supervizních setkání

3.3 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Název projektu: Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“
Veřejná zakázka: Konzultační a metodická činnost pro projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; II“
Období realizace: 8. 11. 2011 – 28. 2. 2013
Rozpočet veřejné zakázky: 3 057 000,- Kč vč. DPH
Cíl projektu
Cílem projektu bylo realizovat konzultační a metodickou činnost v deseti zařízeních pobytových sociálních služeb (příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje – Benjamin, Zámek Nová Horka, Zámek
Dolní Životice, Sírius, Fontána, Harmonie, Domov Jistoty, Marianum,
Náš Svět, Sagapo), které procházejí transformací v Moravskoslezském
kraji a vytvořit dvě souhrnné publikace.
Aktivity projektu
Během roku 2012 vybrané konzultantky každý měsíc realizovaly konzultaci v každém zařízení. Vytvořena byla „Metodika strategického
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plánování“. V Metodice je popsán způsob, jak optimálně organizovat
změny týkající se transformačního procesu. Jsou zde zaznamenány
zkušenosti pracovníků deseti příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Publikace obsahuje také stručný pohled do teorie
strategického plánování a zásady metodického postupu pro tvorbu
strategických plánů v procesu transformace, a to na úrovni kraje i jednotlivých poskytovatelů. Intenzivně jsme sbírali podklady do „Souhrnné zprávy o procesu transformace v Moravskoslezském kraji“,
třídili je a zpracovávali pro vytvoření Souhrnné zprávy, která je výstupem projektu v roce 2013.
Na realizaci projektu jsme spolupracovali se Slezskou Diakonií jako
subdodavatelem.

Období realizace: 10. 9. 2012 – 30. 11. 2012
Rozpočet veřejné zakázky: 486 495,- Kč vč. DPH

metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu
v České republice.

V období od září do listopadu 2012 jsme pro Moravskoslezský kraj připravili a vydali publikaci „Můj život“ s podtitulem „Osobní výsledky
transformace pobytových sociálních služeb - zisky a zkušenosti lidí
s postižením“. Brožurka obsahuje 15 příběhů, které čtivou a všem dostupnou formou přibližují životy konkrétních lidí a jejich zážitky z velkokapacitních zařízení, z průběhu transformace a ze života ve svých
nových domácnostech.

Projekt je rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:

Výstupy projektu v roce 2012
•

1.
2.
3.
4.

Publikace „Můj život“

Výstupy projektu v roce 2012
•

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb

3.4 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Název projektu: Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“
Veřejná zakázka: Zhotovení brožury v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji“
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3.5 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Individuální projekt MPSV „Inovace systému kvality
sociálních služeb“
Veřejná zakázka: „Inovace systému kvality sociálních služeb“
Období realizace: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2014
Rozpočet veřejné zakázky: 8 660 950,- Kč vč. DPH
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je revidovat systém kvality sociálních služeb
a zefektivnit systém kontroly. Realizace je zaměřena na zkvalitnění

5.
6.

Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele.
Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů
inspektorů (metodika inspekcí).
Vstupní vzdělávací program pro inspektory - úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce).
Průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a kompetencí
inspektorů (metodická a konzultační setkávání zaměstnanců
krajských poboček Úřadu práce ČR, kteří vykonávají agendu
inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb a zaměstnanců
krajských úřadů, revize vedení Seznamu inspektorů, realizace
kolokvií, hodnocení inspekčních zpráv, konference).
Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
Publicita projektu.

Tyto klíčové aktivity byly od počátku realizovány s důrazem na konzultační proces s relevantními aktéry (inspektoři - úředníci krajských
poboček Úřadu práce ČR, zaměstnanci krajských úřadů – osoby zapojované do týmu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaní odborníci – inspektoři kvality sociálních služeb, poskytovatelé
sociálních služeb a jejich střešní a profesní organizace).
Do realizace projektu jsou zapojeni subdodavatelé, kteří jsou uvedeni
v úvodním slovu výroční zprávy.

Výstupy projektu v roce 2012
•
•

•

•
•
•

Shrnutí podnětů průzkumu k revizi standardů kvality sociálních služeb
Shrnutí sesbíraných podnětů pro aktualizaci pravidel výkonu inspekcí poskytování
sociálních služeb
Pravidla vedení Seznamu specializovaných odborníků - inspektorů kvality sociálních služeb MPSV
Pravidla pro realizaci Kolokvií inspektorů
vedených v Seznamu MPSV
Možnosti pravidel pro praktickou část
Vzdělávací program - Osnova

3.6 MODELY PODPORY
PRO ROZHODOVÁNÍ
LIDÍ S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM
Kontraktor: Podpořeno z OP LZZ, priorita 5.1
– Mezinárodní spolupráce, MPSV odbor sociálních služeb
Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
Rozpočet projektu: 7 327 917,72 Kč vč. DPH
Zdroj ﬁnancování: Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost ESF
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Cíl projektu

Výstupy projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je v konzultačním procesu
v rámci tematické sítě inovovat praxi výkonu
opatrovnictví ve vazbě na nové trendy v této
oblasti vyplývající z přijatých mezinárodních dohod a odrážející se i v návrhu připravovaného
občanského zákoníku. To vše formou mezinárodní spolupráce a za pomoci zahraničního
know-how.

Výstupem projektu bude SWOT analýza praxe výkonu opatrovnictví
v Karlovarském kraji, komparativně právní analýza zahraničních modelů fungování profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství, analýza
možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka a podpůrce
v právním prostředí ČR, metodika výkonu opatrovnictví a etický kodex
opatrovníka včetně návrhů standardů kvality výkonu opatrovnictví,
vzdělávací kurz pro profesionální opatrovníky a pro podpůrce a popis
funkčního modelu profesionálního opatrovnictví a metodické podpory.

Cílem veřejné zakázky byla podpora pracovníků Domova Maxov, vyjasnění případů k vyhodnocení dosavadních postupů a metod, stanovení dalších strategií, reﬂektování vlastní práce a vztahů, nacházení
nových řešení problémových situací s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb v Domově Maxov.

Speciﬁcké cíle projektu

V roce 2012 se uskutečnily úvodní informační workshopy v Karlovarském kraji pro zástupce obcí, sociálních služeb a opatrovníků z rodiny.
Projekt byl představen zástupcům soudnictví. Byly připraveny a vytištěny informační letáky o projektu a vydán úvodní článek. Vznikla Konzultační skupina složená ze zástupců kraje, obcí, sociálních služeb,
soudnictví, opatrovníků z rodiny, zástupců o. s. INSTAND, českého
a zahraničního partnera, která se začala pravidelně scházet a pracovat
na výstupech projektu. V roce 2012 probíhala tvorba SWOT analýzy,
Komparativně právní analýzy a příprava na zahraniční stáže.

1.

2.

3.

Podpořit vznik tematické sítě v Karlovarském kraji za účasti relevantního zahraničního partnera prostřednictvím fungující
konzultační skupiny.
Vytvořit klíčové nástroje pro zavedení profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství
- metodiky, etické kodexy, vzdělávací kurzy.
Vytvořit a pilotně vyzkoušet fungování modelu profesionálního opatrovnictví a profesionální metodické podpory pro podpůrce
v konkrétních podmínkách Karlovarského
kraje.

Partnery projektu jsou
•
•

16

Liga lidských práv (ČR)
Mental Disability Advocacy Center
(Maďarsko)

3.7 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DOMOV MAXOV
Název projektu: „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality
sociálních služeb v Maxově“
Veřejná zakázka: „Supervize“
Období realizace: 1. 8. 2011 - 31. 10. 2012
Rozpočet veřejné zakázky: 150 000,- Kč vč. DPH

málního využívání finančních zdrojů pro zajištění provozu sociálních
služeb v Libereckém kraji.
Plánovaný výstup
Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby
•

Výstupy projektu v roce 2012
•
•

Analýza současného stavu kvality poskytovaných služeb
Plán rozvoje sociálních služeb Domova Maxov
•

3.8 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA LIBERECKÉHO
KRAJE
Název projektu: Individuální projekt Libereckého kraje „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém
kraji“
Veřejná zakázka: „Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro
sociální služby“
Období realizace: 1. 1. 2012 - 28. 6. 2013
Rozpočet veřejné zakázky: 289 250,- Kč bez DPH

•
•
•

Analýza využití různých druhů zdrojů ﬁnancování sociálních služeb v členění podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje, podle cílových skupin, které jsou z těchto zdrojů
podporovány a podle druhů poskytovaných sociálních služeb,
a to za období let 2010 - 2011
SWOT analýza stávajícího stavu a možností využití ﬁnančních
zdrojů pro financování sociálních služeb v Libereckém kraji
Doporučení pro návrh parametrů základní sítě sociálních služeb
v Libereckém kraji
Doporučení pro návrh „Klíče“ ﬁnancování sociálních služeb v Libereckém kraji
Souhrn doporučení pro plánovací procesy na úrovni kraje a obcí

V roce 2012 byla pro tento účel zpracována Metodika pro sběr ekonomických a statistických informací od poskytovatelů sociálních služeb
s působností v Libereckém kraji a proveden sběr dat.

Cíl projektu
Hlavním cílem zpracování Analýzy je shromáždění potřebných argumentů pro upřesnění a zefektivnění dalšího postupu v oblasti opti-
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4. DOBROVOLNICKÝ PROGRAM DOHROMADY

5. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Vznik programu: duben 2012
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, nadace ČSOB, INSTAND, o. s.

v květnu 2012 a pokračovaly v průběhu roku. V září byla Občanskému sdružení INSTAND na základě žádosti udělena Ministerstvem
vnitra akreditace v oblasti dobrovolnické služby. V roce 2012 se sdružení podařilo navázat spolupráci s 18 dobrovolníky. Dobrovolnickou
činnost využívalo 19 uživatelů, kteří bydlí samostatně za podpory
návazných sociálních služeb a dále uživatelé služeb dvou domovů
pro osoby se zdravotním postižením.

O. s. INSTAND i v roce 2012 poskytovalo semináře na klíč a supervize.
Tyto vzdělávací semináře byly realizovány pobočkami v Praze a Liberci.

Výstupy programu v roce 2012

V roce 2012 byly pražskou pobočkou zajištěny čtyři semináře na klíč.
Domov Odry byl objednatelem dvou seminářů. Další dva byly uskutečněny pro organizaci CARITAS - Vyšší odborná škola sociální, Olomouc.
Úspěšnými absolventy se stalo 82 účastníků.

Dobrovolnický program DOHROMADY je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (mentálním postižením).
Program vznikl v kontextu transformace pobytových sociálních služeb
pro lidi s mentálním postižením v Karlovarském kraji. Dobrovolnický
program je rozvíjen dvěma směry. Jeden směr se zaměřuje na podporu uživatelů, kteří žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením ústavního typu. Druhý směr se zaměřuje na uživatele, kteří žijí
v běžném prostředí za podpory návazných sociálních služeb.
Cíl programu
Cílem programu je zejména podpořit lidi s postižením v navázání kontaktů v místě bydliště a ukázat jim možnosti trávení volného času. Celkově pak podpořit navazování kontaktu dlouhodobě izolovaných lidí
s mentálním postižením s běžným prostředím.
Realizace programu v roce 2012
Dobrovolnický program DOHROMADY se začal v Karlovarském kraji
rozbíhat v červnu 2012. První nábory dobrovolníků začaly probíhat
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•
•

Udělená akreditace Ministerstva vnitra v oblasti dobrovolnické
služby
Navázání spolupráce s 18 dobrovolníky a 19 klienty

5.1 REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘE PRAŽSKOU POBOČKOU

Speciﬁka přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování
stupně závislosti na pomoci jiné osoby
Objednatel: Domov Odry, příspěvková organizace
Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková
Datum: 23. 8. 2012
Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14
Objednatel: Domov Odry, příspěvková organizace

Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková
Datum: 24. 8. 2012
Týmová práce
Objednatel: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální - Olomouc
Lektor: Mgr. Aleš Gabrysz
Datum: 14. a 15. 11. 2012

5.2 REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘE LIBERECKOU POBOČKOU
V roce 2012 realizovala liberecká pobočka o. s. INSTAND jeden vzdělávací seminář, úspěšnými absolventy se stalo 8 účastníků.
Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6
Objednatel: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou
službou Mariánské Lázně, p. o.
Lektor: Ing. Milena Tomášková
Datum: 12. 3. 2012

19

6. PŘÍLOHY

•
•

6.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY SDRUŽENÍ

•
•
•
•
•
•
•

Občanské sdružení jako akreditovaná vzdělávací instituce v rámci své
činnosti nabízí semináře na klíč. V rámci těchto seminářů může lektor
reagovat na specifické vzdělávací potřeby pracovníků a tím je výuka
velmi efektivní. Semináře na klíč jsou pro odběratele cenově výhodné,
neboť jsou realizovány v jejich prostorách, a tím šetří náklady na ubytování a dopravu objednatele. Semináře mohou být navíc realizovány
pro více spřízněných poskytovatelů najednou. Cena semináře se odvíjí
od délky a celkového počtu účastníků. O. s. INSTAND mělo v roce 2012
následující akreditované vzdělávací programy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.1

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast kvality sociálních služeb
•
•
•
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MEPOSS – metodická podpora sociálních služeb; 56 hodin
Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči; 8 hodin
Organizační struktura; 8 hodin

•
•
•
•
•
•

Personální řízení; 8 hodin
Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti
sociálních služeb; 16 hodin
Rozvoj kvality v sociálních službách; 104 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Finanční a projektové řízení;
24 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Hodnocení kvality, kontrola;
16 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Organizační struktura a řízení změn; 24 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Supervize; 16 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Systémy zajišťování kvality;
16 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Týmová práce a formy rozvoje lidských zdrojů; 16 hodin
Řízení kvality v sociálních službách – Základy managementu
a strategického řízení; 24 hodin
Řízení kvality v sociálních službách; 150 hodin
Řízení lidských zdrojů; 8 hodin
Strategické plánování sociálních služeb; 11 hodin
Supervize transformačního týmu; 8 hodin
Supervize; 8 hodin

•
•

Týmová práce; 8 hodin
Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č. 1, 2, 3, 5, 7, 8)
s důrazem na standard č. 5, individuální plánování; 24 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 1 a 15; 6 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 2; 6 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 3 a 4; 6 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6; 6 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14; 6 hodin
Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10; 6 hodin
Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních
služeb vyškolených v supervizních dovednostech; 176 hodin
Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 200 hodin
Zdroje ﬁnancování sociálních služeb v ČR; 8 hodin

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikace s lidmi trpícími demencí; 24 hodin
Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci
druhé osoby; 16 hodin
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin
Ochrana práv uživatelů; 16 hodin
Poslání a cíle, jednání se zájemcem o službu, individuální plánování; 24 hodin
Principy chráněného bydlení; 16 hodin
Přístupy k uživatelům s problémovým chováním; 16 hodin
Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem; 8 hodin
Videotrénink interakcí; 24 hodin

•
•
•
•
•
•
•

Využití osobní asistence jako prevence proti restriktivním opatřením; 16 hodin
Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti osob s demencí; 47 hodin
Zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro úspěšné
absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb; 15 hodin
Úvod do studia managementu; 8 hodin
Strategické řízení a SWOT analýza; 8 hodin
Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I.;
8 hodin
Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II.;
8 hodin

Kvaliﬁkační programy
•

Pracovník v sociálních službách; 152 hodin

Vzdělávací programy pro pracovníky úřadů
•

•

Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů
zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb; 56 hodin
Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů
zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich financování
a řízení při využívání principů partnerství; 48 hodin

Příspěvek na péči
•

POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby; 174 hodin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti uživatele/zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby; 32 hodin
Kasuistický seminář; 6 hodin
Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti
osob na pomoci jiné osoby; 56 hodin
Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob
na pomoci jiné osoby; 24 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování stupně
závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem se sluchovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
Speciﬁka přístupu k seniorům v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

6.1.2

•
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•

•
•
•
•
•
•

Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím
evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při
využívání principů partnerství; 48 hodin
Aktualizační vzdělávací program pro sociální pracovníky podílející se na inspekční činnosti; 6 hodin
POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby I.; 56 hodin
POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby II.; 24 hodin
POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby III.; 56 hodin
POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby IV.; 32 hodin
POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby V.; 6 hodin

Akreditace Ministerstva vnitra ČR
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů

Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních
služeb; 56 hodin
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6.2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

PASIVA

I. Rozvaha
AKTIVA
A.
I.
II.
1.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movitě věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem
I.
Zásoby celkem
1. Nedokončená výroba
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
2. Poskytnuté provozní zálohy
3. Ostatní pohledávky
4. Stát - daňové pohledávky
5. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
6. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
7. Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
2. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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Stav k 1. 1. 2012 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

102
0
153
153
0
-51

68
0
153
153
0
-85

9 022
3 262
3 262
485
452
27
6
0
0
0
0
5 275
20
5 255
0
0
0
9 124

32 945
0
0
19 635
1 236
29
8
0
0
0
18 362
12 879
12
12 867
431
8
423
33 013

A.
I.
II.
1.
2.
3.
B.
I.
II.
1.
III.
1.
2.
3.
4.
5.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
6. Daň z příjmů
7. Ostatní přímé daně
8. Daň z přidané hodnoty
9. Ostatní daně a poplatky
10. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
11. Jiné závazky
12. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

2 002
0
2 002
0
2 333
-331

9 483
0
9 483
7 481
0
2 002

7 122
0
0
0
6 558
258
5 400
262
6
90

23 530
0
0
0
20 743
61
18 362
281
19
124

275
45
26
0
0
11
185
564
0
564
9 124

1 402
53
48
2
0
336
55
2 787
1 353
1 434
33 013
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II. Výkaz zisku a ztráty

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
NÁKLADY
I.
Spotřebované nákupy celkem
1.
Spotřeba materiálu
2.
Spotřeba energie
II.
Služby celkem
3.
Opravy a udržování
4.
Cestovné
5.
Náklady na reprezentaci
6.
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
7.
Mzdové náklady
8.
Zákonné sociální pojištění
9.
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
10. Ostatní daně a poplatky
V.
Ostatní náklady celkem
11. Smluvní pokuty
a úroky z prodlení
12. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy
13. Odpisy hmotného majetku
NÁKLADY CELKEM
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BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

hlavní
43
43
0
958
0
15
0
943
634
500
134
0
0
0
2
0

hospodářská
306
227
79
6 158
13
77
19
6 049
3 764
2 991
766
7
6
6
66
4

správní
0
0
0
0
0
0
0
0
243
223
20
0
0
0
7
0

celkem
349
270
79
7 116
13
92
19
6 992
4 641
3 714
920
7
6
6
75
4

hlavní
19
16
3
110
0
12
0
98
742
558
184
0
0
0
4
0

hospodářská
217
182
35
6 690
16
170
8
6 496
4 834
3 888
946
0
10
10
53
14

celkem
236
198
38
6 800
16
182
8
6 594
5 576
4 446
1 130
0
10
10
57
14

2
0
0

62
34
34

7
0
0

71
34
34

4
0
0

39
34
34

43
34
34

1 637

10 334

250

12 221

875

11 838

12 713

VÝNOSY
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1.
Tržby z prodeje služeb
II.
Změna stavu vnitropodnikových
zásob
2.
Změna stavu nedokončené výroby
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
3.
Jiné ostatní výnosy
4.
Úroky
V.
Tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
5.
Přijaté příspěvky (dary)
6.
Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
7.
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

hlavní
0
0
0

hospodářská
25 974
25 974
-12 824

správní
0
0
0

celkem
25 974
25 974
-12 824

hlavní
0
0
0

hospodářská
24 193
24 193
-3 262

celkem
24 193
24 193
-3 262

0
0
0
0
0
0

-12 824
0
0
0
0
0

0
0
37
5
32
0

-12 824
0
37
5
32
0

0
0
0
0
0
0

-3 262
0
11
7
4
0

-3 262
0
11
7
4
0

0
0
0
1 637
1 637
1 637

0
0
0
0
0
13 150

5
0
5
0
0
42

5
0
5
1 637
1 637
14 829

5

0

5

5
855
855
860

0
0
0
20 942

5
855
855
21 802

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM
8.
Daň z příjmů

0

2 816

-208

2 608

-15

9 104

9 089

0

275

0

275

0

1 608

1 608

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

0

2 541

-208

2 333

7 481
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ZPRÁVA AUDITORA

...a rozvíjet se znamená růst.
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KONTAKTY
INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
IČ: 26648989
DIČ: CZ26648989
SÍDLO:
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
POBOČKA KARLOVY VARY:
Stará Kysibelská 602/45
360 01 Karlovy Vary – Drahovice

Tel.:
E-Mail:
Internet:
Bankovní spojení:
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261 218 584
info@instand.cz
www.instand.cz
1061007446/5500
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www.instand.cz

