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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 2007/181-I.
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Rok 2010 byl pro občanské sdružení INSTAND obdobím plného pracovního nasazení, dobrodružného hledání nových cest a tvořivé 

týmové spolupráce. Pracovní týmy všech tří poboček sdružení organizovaly celou řadu vzdělávacích programů a proškolily více 

než 370 pracovníků sociálních služeb a úředníků veřejné správy. Pracovníci Karlovarské pobočky prošlapávali nové cesty při 

transformačním procesu pobytových zařízení v kraji. S odvahou a za spolupráce Krajského úřadu Karlovarského kraje uskutečňovali 

myšlenkové záměry popsané v nabídce k veřejné zakázce „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“: vytvořili 

fungující přechodovou organizaci uživatelů z Domovů pro osoby se zdravotním postižením do běžné komunity, koordinovali práci 

transformačních týmů v jednotlivých Domovech a vedli asistenty přechodu uživatelů. Tyto nové nástroje se ukázaly být pod jejich 

vedením funkční a pomohly více než 27 lidem s mentálním postižením opustit ústavní zařízení a žít v běžných domácnostech v obcích 

a městech Karlovarského kraje. Řešení veřejné zakázky v Karlovarském kraji se účastnili i pracovníci ostatních poboček a jejich 

týmová spolupráce měla vysokou úroveň. To jsme si také potvrdili na výjezdním zasedání v prosinci 2010 v Liberci, které přineslo řadu 

pozitivních námětů ke zlepšení kvality poskytovaných služeb pro naše lektory, poskytovatele sociálních služeb i jejich zadavatele.

Vážím si obětavé práce členů pracovního týmu o. s. INSTAND, dlouhodobé spolupráce všech našich externích lektorů a konzultantů, 

kteří jsou předními odborníky v oblasti sociálních služeb v ČR i pozitivního přístupu zástupců veřejné správy k naší činnosti.

PhDr. Jaroslava Sýkorová

předsedkyně sdružení

1. Úvodní slovo
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2.1 Poslání a cíle občanského sdružení Instand

l prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních 

veřejných službách

l přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb

l usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje 

sociálního začleňování lidí

l přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání

l prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení 

kvality ve veřejných službách

l posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících 

alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním 

službám

l podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

2.2 Lidé

2.2.1. Členská základna a Rada sdružení

Konference členů občanského sdružení INSTAND se v roce 2010 

sešla dvakrát, v srpnu schválila Radu sdružení ve složení:

PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení

PaedDr. Eva Brožová, členka Rady

PaedDr. Jiří Miler, člen Rady

2.2.2 Pracovníci sdružení

Mgr. Hana Čechová, manažerka projektu, mateřská dovolená

Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu

Mgr. Helena Housová, projektová asistentka

Mgr. Martina Kápičková, odborná asistentka

Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice

Ing. Jana Pokorná, manažerka projektu

Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit

Mgr. Jan Šiman, finanční manažer

Bc. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit

Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu

Rok 2010 byl pro náš pracovní tým rokem velmi plodným. 

Hance Čechové se narodil v září syn Mikuláš a Honzovi 

Šimanovi v prosinci syn Pavlík.

Činnost našeho sdružení je založena na těchto základních principech:

Orientace na klienta

Firemní kultura INSTAND je založena na pro-klientském přístupu, který se snaží o spojení profesionálního a lidského přístupu. INSTAND 

se snaží vyjít všem klientům vstříc a komplexně splnit jejich lidská očekávání.

Inovativní přístup

INSTAND aplikuje model učící se společnosti – stále se vyvíjí a hledá nové směry a přístupy k naplňování svého poslání, ale i cesty ke 

zlepšení stávajících výkonů. Od zaměstnanců se očekává aktivní přístup k seberozvoji a sebevzdělávání i k aktivnímu řešení problémů.

týmová spolupráce

INSTAND je charakteristický silnou týmovou spoluprací. Zaměstnanci na všech pozicích i úrovních navzájem spolupracují, otevřeně 

komunikují a sdílejí své znalosti a zkušenosti.

Zodpovědnost za úspěch

V INSTAND vnímají zaměstnanci osobní zodpovědnost za úspěch a zisk sdružení, jsou motivováni k výkonu a sdílí své vědomosti.

2. Profil sdružení
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3.1 Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb

Identifikační číslo: CZ.1.04/3.1.03/22.00205

Kontraktor: Podpořeno z OP LZZ, priorita 3.1, MPSV odbor 

sociálních služeb

Období realizace: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2011

Rozpočet projektu: 8 464 591,00 Kč vč. DPH

Financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit a rozvinout kompetence 

pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb tak, 

aby mohli efektivně zajistit integraci uživatelů těchto služeb do 

běžného života ve společnosti a do volného trhu práce a uměli 

realizovat transformační procesy v rezidenčních službách.

Aktivity projektu probíhají v rámci třech samostatných sekcí:

 

sekce s celostátní působností

sekce zaměřená na Liberecký kraj

sekce zaměřená na Moravskoslezský kraj

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo vytvořeno 9 nových vzdělávacích 

programů, které byly předloženy k akreditaci MPSV dle platného 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Manuál pro zadavatele sociálních služeb, vydaný v roce 2008, byl 

aktualizován a doplněn, a byl rozeslán cca 250 subjektům.

V průběhu vznikly nové tištěné a dokumentární výstupy:

l Sborník příkladů dobré praxe pro poskytovatele sociálních 

služeb v Libereckém kraji

l Manuál zkušeností pro pracovníky podporující uživatele při 

přechodu z ústavního zařízení do obce či alternativní služby

l Manuál pro tvorbu metodických postupů

l Dva instruktážní filmy určené pro vzdělávání pracovníků 

podporujících uživatele při přechodu z ústavního zařízení do 

obce či alternativní služby

3.2 Veřejná zakázka v Karlovarském kraji

Název projektu: Individuální projekt Karlovarského kraje 

„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou 

dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Veřejná zakázka: „Vzdělávání, příprava a realizace transformace 

pobytových služeb“

Období realizace: 1. 7. 2009 – 31. 3. 2011

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

Rozpočet veřejné zakázky: 27 850 000,00 Kč vč. DPH

Cíl projektu:

Cílem transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením, především mentálním a duševním, je 

vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující těmto lidem život 

v přirozeném společenství a minimalizovat dosud preferovaný 

způsob poskytování sociální služby v kolektivních pobytových 

zařízeních.

Aktivity projektu probíhají v rámci třech sekcí:

l sekce transformace – v roce 2010 bylo do projektu zapojeno 

pět zařízení sociálních služeb Karlovarského kraje: DOZP 

v Lubech, DOZP v Radošově, DOZP „Sokolík“ v Sokolově, DOZP 

„PRAMEN“ v Mnichově a KDD pro děti do 3 let v Aši. Zařízení 

KDD pro děti do 3 let v Aši bylo z projektu v průběhu roku 

vyřazeno rozhodnutím kraje.

V regionu Karlovarského kraje pokračovalo jednání s městy 

a obcemi za účelem mapování a zajišťování vhodných bytů pro 

účely realizace projektu. Další vhodné byty se podařilo zajistit 

v Sokolově, Ostrově, Karlových Varech a Lubech. V bytech 

proběhly rekonstrukce a opravy a byly vybaveny nábytkem.

Od ledna do prosince přešlo ze čtyř DOZP do návazných služeb, 

nebo do obce, celkem 27 uživatelů. Celkem bylo v roce 2010 

vytvořeno 30 plánů přechodu.

l sekce analýz – v rámci sekce analýz bylo nastaveno 

vyhodnocování transformace pomocí metody The Balanced 

Scorecard, analyzována nákladovost vybraných druhů sociálních 

služeb a separátně i transformačního procesu. Důraz byl kladen 

i na rozbor prostředí uplatnitelnosti stávajících uživatelů 

pobytových zařízení na trhu práce.

Výzkumní pracovníci z občanského sdružení Centrum pro 

výzkum a inovaci v sociálních službách, které je naším dalším 

subdodavatelem služeb, pokračovali v analytické činnosti 

na kvalitativní studii, která je rozdělena do dvou navzájem 

souvisejících os. Osa „Malé přechody“ se zabývala přechodem 

pěti uživatelů sociálních služeb z domovů pro osoby se 

zdravotním postižením do služeb alternativních (podpora 

samostatného bydlení, chráněné bydlení apod.). V rámci osy 

„Velké přechody“ byly mapovány aspekty, které ovlivňují proces 

transformace tradičních pobytových služeb v Karlovarském 

V roce 2010 pokračovalo sdružení v realizaci projektu „Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb“ a veřejné zakázky 

v Karlovarském kraji „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“. Nově se sdružení zapojilo do realizace 

Individuálního projektu Libereckého kraje „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“.

3. Realizované projekty
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kraji. Výstupem bude jedinečná kvalitativní studie procesu 

deinstitucionalizace.

l sekce vzdělávání – vzdělávání managementu, sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách pokračovalo 

v roce 2010 realizací dalších modulů ve vzdělávacím programu 

„Rozvoj kvality v sociálních službách“, akreditovaného MPSV. 

Zaměřeno bylo především na zlepšení kompetencí pracovníků 

a jejich dovedností a na sjednocení přístupů k naplňování 

standardů kvality sociálních služeb.

Celkem bylo do tohoto vzdělávání v průběhu roku zapojeno 86 

pracovníků poskytovatelů pobytových, ambulantních i terénních 

sociálních služeb Karlovarského kraje. Z toho byly zhruba 

dvě třetiny pracovníci příspěvkových organizací kraje a jedna 

třetina účastníků byla z řad nestátních neziskových organizací 

a organizací, kde je zřizovatelem obec nebo město. 

Vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb 

vyškolených v supervizních dovednostech, které bylo zahájeno 

v prosinci 2009, pokračovalo v průběhu celého roku 2010.

Vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování 

probíhalo ve dvou skupinách. V první skupině bylo zapojeno 

14 příspěvkových organizací kraje, druhou tvořilo celkem 27 

NNO a organizací zřizovaných obcemi, které neměly s procesem 

tvorby strategických plánů žádnou zkušenost. Zapojené 

organizace zpracovaly na základě obdržené metodiky Plány 

rozvoje poskytovaných sociálních služeb na období 2009 – 2017. 

V průběhu dubna až srpna 2010 bylo zorganizováno pro tyto 

poskytovatele celkem 57 konzultací ke zpracovaným plánům 

rozvoje jednotlivých služeb. Těchto konzultací se zúčastnilo 

87 pracovníků poskytovatelů sociálních služeb z celého kraje. 

Výstupem aktivity bylo 43 zpracovaných Plánů rozvoje kvality 

poskytovaných sociálních služeb na období 2009 – 2017 pro 

pobytové, terénní a ambulantní služby v kraji. V říjnu se 

uskutečnilo jednání strategické skupiny, která byla složena 

ze zástupců kraje a externích odborníků a zaujala stanovisko 

k dalšímu rozvoji nebo transformaci poskytované služby. Na 

základě těchto výstupů byla v závěru roku zpracována analýza 

kvantitativních údajů uvedených v plánech rozvoje, která je 

i přehledem o vybraných pobytových a návazných sociálních 

službách v Karlovarském kraji.

3.3 Veřejná zakázka v Libereckém kraji

Název projektu: Individuální projekt Libereckého kraje „Podpora 

střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb 

v Libereckém kraji“

Veřejná zakázka: „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele 

a zadavatele sociálních služeb v Libereckém kraji“

Období realizace: 1. 6. 2010 – 31. 8. 2011

Rozpočet veřejné zakázky: 2 883 835,00 Kč vč. DPH

Financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Oblasti realizace: 

l Vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů

Základním cílem programu bylo přispět ke schopnosti úředníků 

krajů a obcí naplňovat povinnosti a znalosti, které jim od 1. 1. 2007 

ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Program 

byl zaměřen na zvyšování kvality a kontroly sítě sociálních 

služeb, dostupnosti sociálních služeb, zvyšování informovanosti 

v oblasti financování a evropského kontextu. Přidanou hodnotou 

vzdělávání bylo jeho provázání s praktickou částí, kdy účastníci 

formulují a prezentují řešení problémů a situací souvisejících 

s jejich praxí v oblasti plánování sítě sociálních služeb, zvyšování 

kvality sociálních služeb a systémem jejího hodnocení.

V roce 2010 v průběhu období září až prosinec byl realizován 

I. běh programu, který úspěšně dokončilo 16 účastníků.

l Vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality 

u poskytovatelů sociálních služeb

Hlavním cílem vzdělávacího programu bylo vycvičit pracovníky 

poskytovatelů sociálních služeb v dovednostech souvisejících 

s tvorbou a aktualizací metodik poskytování sociálních 

služeb. Program učil, jak vytvářet metodické postupy týmově, 

a uplatňovat je v praxi. Nedílnou součástí vzdělávání metodiků 

byla praktická aplikace ve vlastní organizaci a náslech/konzultace 

u jiného účastníka vzdělávání v organizaci, kde pracuje. Celkový 

rozsah vzdělávacího programu byl 200 vyučovacích hodin.  

120 hodin (15 školících dní) připadlo na vlastní vyučovací čas,  

80 hodin bylo věnováno supervidované praxi.

l Vzdělávací kurzy pro podporu tvorby, vyhodnocení 

a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních 

služeb

Cílem programu bylo zajistit, aby poskytování sociálních služeb 

odpovídalo standardům kvality sociálních služeb a především 

umožnilo Libereckému kraji nastavovat, řídit a koordinovat síť 

sociálních služeb, která by byla dostupná a efektivní.

Program byl strukturován do dvou rovin vzdělávání:

I. Vyhodnocení a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů 

sociálních služeb, které zřizuje Liberecký kraj – vzdělávání 

vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. 

Vzdělávací aktivity byly zaměřeny na organizace, které zřizuje 

kraj. Tyto organizace již měly zkušenost s tvorbou strategických 

plánů a procesem konzultací.

II. Podpora tvorby rozvojových plánů poskytovatelů sociálních 

služeb, které chtěly být zařazeny do sítě sociálních služeb 

Libereckého kraje – vzdělávání vedoucích pracovníků 

poskytovatelů sociálních služeb.

Vzdělávací aktivity byly zaměřeny na NNO a organizace 

zřizované obcemi, které prošly procesem sebehodnocení v rámci 

projektu OP RLZ a neměly zatím možnost zatím zapojit se do 

procesu strategického plánování.
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4.1 Přehled realizovaných vzdělávacích seminářů v pražské 

pobočce

V roce 2010 byly pražskou kanceláří zorganizovány pro dva 

poskytovatele sociálních služeb tři semináře na klíč (každý 

v rozsahu 8 hodin), které mají akreditaci MPSV. Osvědčení 

o absolvování programu obdrželo celkem 62 účastníků. 

Vzdělávání proběhlo u poskytovatelů, kteří si vzdělávání 

objednali.

Ve dnech 20. 5. a 21. 10. 2010 se uskutečnily skupinové supervize 

pro inspektory kvality sociálních služeb. Vedly je PhDr. Jaroslava 

Sýkorová a JUDr. Tatjana Kašlíková. Zúčastnilo se jich celkem 

9 inspektorů.

skupinová supervize inspektorů kvality sociálních služeb

Lektoři: PhDr. Jaroslava Sýkorová, JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 20. 5. 2010

Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem

Objednatel: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, p. o.

Lektor: Mgr. Michal Horák

Datum: 16. 9. 2010

Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem

Objednatel: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, p. o.

Lektor: Mgr. Michal Horák

Datum: 17. 9. 2010

týmová práce

Objednatel: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

Lektor: Mgr. Aleš Gabrysz

Datum: 24. 8. 2010

skupinová supervize inspektorů kvality sociálních služeb

Lektoři: PhDr. Jaroslava Sýkorová, JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 21. 10. 2010

4.2 Přehled realizovaných vzdělávacích seminářů v liberecké 

pobočce

V roce 2010 realizovala liberecká pobočka o. s. INSTAND 

vzdělávání v rámci projektu REVA, o. p. s. a také semináře dle 

poptávky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Celkem 

se uskutečnilo 12 seminářů. Vzdělávání se zúčastnilo 147 lidí.

témata poskytnutých vzdělávacích kurzů:

l seminář pro odborníky vyškolené v supervizních 

dovednostech

l ochrana práv uživatelů

l komunikace s lidmi trpícími demencí

l vybrané standardy kvality sociálních služeb

l řízení kvality sociálních služeb – hodnocení kvality, kontrola

l zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro 

úspěšné absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb

Komunikace s lidmi trpícími demencí

Objednatel: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 11. - 13. 1. 2010 / 10. - 12. 3. 2010

standardy kvality sociálních služeb

Objednatel: REVA, o. p. s.

Lektoři: PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Datum: 21. - 23. 1. 2010

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Objednatel: REVA, o. p. s.

Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 16. 2. 2010 / 23. 2. 2010 / 9. 3. 2010 / 22. 3. 2010

setkání odborníků vyškolených v supervizních 

dovednostech

Lektoři: PhDr. Olga Havránková, Mgr. et Ing. Jana Herbst

Datum: 3. 5. 2010

Řízení kvality sociálních služeb – hodnocení kvality, kontrola 

Objednatel: REVA, o. p. s.

Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Datum: 14. - 15. 6. 2010

Zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro 

úspěšné absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb

Objednatel: REVA, o. p. s.

Lektor: Ing. Milena Tomášková, DiS.

Datum: 27. - 29. 6. 2010

Ochrana práv uživatelů

Objednatel: Jedličkův ústav v Liberci

Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 23. 11. 2010

Ochrana práv uživatelů

Objednatel: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Lektor: JUDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 1. 12. 2010

15

INSTAND v roce 2010 nadále poskytoval dva typy vzdělávacích seminářů. Prvním typem byly semináře vypisované sdružením pro 

širokou odbornou veřejnost, na něž se hlásili účastnící z celé České republiky. Druhým typem byly semináře ušité na klíč požadavkům 

zadavatelské organizace, která si vzdělávání u INSTANDu objednala pro své zaměstnance, a jejichž požadavkům byl seminář následně 

uzpůsoben.  Vzdělávací semináře byly realizovány v roce 2010 pobočkami v Praze a v Liberci.

4. Vzdělávací semináře
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5.1 akreditované programy sdružení

5.1.1 akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Oblast kvality sociálních služeb

l Řízení kvality v sociálních službách; 165 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách; 150 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách – Základy managementu 

a strategického řízení; 24 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách – Systémy zajišťování 

kvality; 16 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách – Organizační struktura 

a řízení změn; 24 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách – Týmová práce a formy 

rozvoje lidských zdrojů; 16 hodin

l  Řízení kvality v sociálních službách – Supervize; 16 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách - Finanční a projektové 

řízení; 24 hodin

l Řízení kvality v sociálních službách – Hodnocení kvality, 

kontrola; 16 hodin

l Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality 

sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech; 

176 hodin

l Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti 

sociálních služeb; 16 hodin

l Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik 

poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 

200 hodin

l MEPOSS – metodická podpora sociálních služeb; 56 hodin

l Vzdělávací seminář ke standardu č. 1 a 15; 6 hodin

l Vzdělávací seminář ke standardu č. 2; 6 hodin

17

Občanské sdružení jako akreditovaná vzdělávací instituce v rámci své činnosti nabízí jak veřejně přístupné semináře tak semináře 

na klíč. Semináře na klíč patřily v roce 2010 k více žádaným, jelikož se zaměřují přímo na požadavky a problematiku dané organizace. 

Kromě toho 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. Maximální počet je 25.  INSTAND měl v roce 2010 následující akreditované vzdělávací programy:

5. Přílohy
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l 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

5.1.2 akreditace Ministerstva vnitra ČR

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů

l Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený 

na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti 

sociálních služeb; 56 hodin

l 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

l Vzdělávací program pro zaměstnance krajských úřadů 

zaměřený na zvyšování znalostí a dovedností v metodách 

inspekce kvality v sociálních službách; 104 hodin

l Vzdělávací program pro zaměstnance krajských úřadů 

v metodách inspekce kvality v sociálních službách; 150 hodin

l Aktualizační vzdělávací program pro sociální pracovníky 

podílející se na inspekční činnosti; 6 hodin

l Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti 

sociálních služeb; 16 hodin

5.2 Přehled hospodaření za rok 2010

Výsledek hospodaření za období 2010 je významně ovlivněn 

rozpracovaností dlouhodobé veřejné zakázky „Vzdělávání, 

příprava a realizace transformace pobytových služeb“ 

realizované v rámci Individuálního projektu Karlovarského 

kraje a veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele 

a zadavatele sociálních služeb v Libereckém kraji“ realizované 

v rámci Individuálního projektu Libereckého kraje. Výnosy 

z realizace těchto zakázek pozitivně ovlivní výsledek hospodaření 

až v roce jejich dokončení, tj. v roce 2011.
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l Vzdělávací seminář ke standardu č. 3 a 4; 6 hodin

l Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6; 6 hodin

l Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14; 6 hodin

l Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10; 6 hodin

l Rozvoj kvality v sociálních službách; 104 hodin

l Personální řízení; 8 hodin

l Týmová práce; 8 hodin

l Organizační struktura; 8 hodin

l Řízení lidských zdrojů; 8 hodin

l Supervize; 8 hodin

l Zdroje financování sociálních služeb v ČR; 8 hodin

l Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č. 1, 2, 3, 5, 7, 8) 

s důrazem na standard č. 5, individuální plánování; 24 hodin

l Supervize transformačního týmu; 8 hodin

l Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči; 

8 hodin

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách

l Zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro 

úspěšné absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb; 

15 hodin

l Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti osob s demencí; 

47 hodin

l Ochrana práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin

l Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem; 8 hodin

l Využití osobní asistence jako prevence proti restriktivním 

opatřením; 16 hodin

l Komunikace s lidmi trpícími demencí; 24 hodin

l Poslání a cíle, jednání se zájemcem o službu, individuální 

plánování; 24 hodin

l Videotrénink interakcí; 24 hodin

l Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci 

druhé osoby; 16 hodin

l Individuální plánování zaměřené na člověka I.; 16 hodin

l Individuální plánování zaměřené na člověka II.; 16 hodin

l Přístupy k uživatelům s problémovým chováním; 16 hodin

l Principy chráněného bydlení; 16 hodin

Kvalifikační programy

l Pracovník sociální péče v zařízeních sociálních služeb 

rezidenčního typu pro seniory; 152 hodin

l Pracovník sociální péče v zařízeních sociálních služeb 

rezidenčního typu pro osoby se zdravotním postižením; 152 hodin

l Pracovník v sociálních službách; 152 hodin

Vzdělávací programy pro pracovníky úřadů

l Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských 

úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly 

a dostupnosti sociálních služeb; 56 hodin
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ROZVaHa – aktiva stav k 1. 1. 2010 (v tis. Kč) stav k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

a. dlouhodobý majetek celkem 0 136

I. dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 136

1. Samostatné movitě věci a soubory movitých věcí 0 136

III. dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 8 579 30 526

I. Zásoby celkem 2 844 16 086

1. Nedokončená výroba 2 844 16 086

II. Pohledávky celkem 1 422 10 015

1. Odběratelé 13 605

2. Poskytnuté provozní zálohy 1 403 8 423

3. Ostatní pohledávky 6 4

4. Stát - daňové pohledávky 0 0

5. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 983

6. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 309 4 425

1. Pokladna 13 23

2. Účty v bankách 4 296 4 402

IV. Jiná aktiva celkem 4 0

1. Náklady příštích období 4 0

aKtIVa CELKEM 8 579 30 662

ROZVaHa – Pasiva stav k 1. 1. 2010 (v tis. Kč) stav k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

a. Vlastní zdroje celkem 215 -331

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 215 -331

1. Účet výsledku hospodaření -650 -546

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 865 215

B. Cizí zdroje celkem 8 364 30 993

I. Rezervy celkem 0 0

II. dlouhodobé závazky celkem 0 0

1. Ostatní dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 8 150 30 229

1. Dodavatelé 588 597

2. Přijaté zálohy 5 696 20 468

3. Zaměstnanci 294 307

4. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 2

5. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 79 100

6. Daň z příjmů 0 0

7. Ostatní přímé daně 46 49

8. Daň z přidané hodnoty 630 713

9. Ostatní daně a poplatky 0 3

10. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 0

11. Jiné závazky 3 11

12. Dohadné účty pasivní 813 7 979

IV. Jiná pasiva celkem 214 764

13. Výnosy příštích období 214 764

PasIVa CELKEM 8 579 30 662
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II. VýKaZ ZIsKu a ZtRáty minulé období (v tis. Kč) běžné období (v tis. Kč)

hlavní hospodářská správní celkem hlavní hospodářská správní celkem

a – náKLady

I. spotřebované nákupy celkem 198 115 0 313 180 395 0 575

1. Spotřeba materiálu 182 96 0 278 161 344 0 505

2. Spotřeba energie 16 19 0 35 19 51 0 70

II. služby celkem 1 006 2 260 0 3 266 2 045 10 647 0 12 692

3. Opravy a udržování 2 0 0 2 0 13 0 13

4. Cestovné 15 37 0 52 20 63 0 83

5. Náklady na reprezentaci 0 8 0 8 0 14 0 14

6. Ostatní služby 989 2 215 0 3 204 2 025 10 557 0 12 582

III. Osobní náklady celkem 1 117 1 178 256 2 551 1 903 2 727 327 4 957

7. Mzdové náklady 885 969 240 2 094 1 530 2 208 300 4 038

8. Zákonné sociální pojištění 232 209 16 457 370 518 27 915

9. Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 3 1 0 4

IV. daně a poplatky celkem 0 2 0 2 0 51 0 51

10. Ostatní daně a poplatky 0 2 0 2 0 51 0 51

 V. Ostatní náklady celkem 6 10 7 23 11 36 16 63

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Jiné ostatní náklady 6 10 7 23 11 36 16 63

VI. Odpisy 0 3 565 0 3 565 0 17 0 17

13. Odpisy hmotného majetku 0 3 565 0 0 0 17 0 17

náKLady CELKEM 2 327 3 565 263 6 155 4 139 13 873 343 18 355

II. VýKaZ ZIsKu a ZtRáty minulé období (v tis. Kč) běžné období (v tis. Kč)

hlavní hospodářská správní celkem hlavní hospodářská správní celkem

B – VýnOsy

I. tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 328 0 328 0 299 0 299

1. Tržby z prodeje služeb 0 328 0 328 0 299 0 299

II. Změna stavu vnitropodnikových zásob 0 2 844 0 2 844 0 13 243 0 13 243

2. Změna stavu nedokončené výroby 0 2 844 0 2 844 0 13 243 0 13 243

III. aktivace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 0 0 2 2 0 19 104 123

3. Jiné ostatní výnosy  0 0 0 0 0 19 104 123

4. Úroky 0 0 2 2 0 0 0 0

V. tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0 6 6 0 0 5 5

5. Přijaté příspěvky (dary) 0 0 0 0 0 0 5 5

6. Přijaté členské příspěvky 0 0 6 6 0 0 0 0

VII. Provozní dotace celkem 2 325 0 0 2 325 4 139 0 0 4 139

7. Provozní dotace 3 857 0 0 3 857 4 139 0 0 4 139

VýnOsy CELKEM 2 325 3 172 8 5 505 4 139 13 561 109 17 809

C. VýsLEdEK HOsPOdaŘEnÍ PŘEd ZdanĚnÍM -2 -393 -255 -650 0 -312 -234 -546

8. Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0

d. VýsLEdEK HOsPOdaŘEnÍ PO ZdanĚnÍ -2 -393 -255 -650 0 -312 -234 -546
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Zpráva auditora
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Kontakty
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INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

sídlo:

5. května 1323/9

140 00  Praha 4

Pobočka Liberec:

Husova 21/13

460 01  Liberec

Pobočka Karlovy Vary:

Stará Kysibelská 602/45

360 01  Karlovy Vary – Drahovice

Tel./fax: 261 218 584   E-mail: info@instand.cz   Internet: www.instand.cz

IČ: 26648989   DIČ: CZ26648989   Bankovní spojení: 1061007446/5500
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