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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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Výroční zpráva je vždy spojena s bilancí dosažených výsledků organizace. Členové a pracovníci o. s. INSTAND mohou s radostí 

konstatovat, že v roce 2011 dosáhli vynikajících výsledků, např. při plnění předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání, příprava a realizace 

transformace pobytových služeb“ v Karlovarském kraji. O. s. INSTAND společně s dalšími organizacemi podpořilo celkem 29 lidí 

v jejich rozhodnutí odejít z pobytové služby ústavního typu a žít ve vlastních domácnostech v bytech v Sokolově, Karlových Varech, 

lubech, Ostrově nad Ohří a habartově. Zkušenostmi a ověřenými postupy se mohou inspirovat další pracovníci v sociálních službách, 

v obecních a krajských úřadech prostřednictvím Metodiky přípravné a realizační fáze přechodu, která je jedním z mnoha výstupů této 

zakázky. V pražské a liberecké pobočce jsme úspěšně ukončili projekt OP lZZ „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních 

služeb“, mezi jehož výstupy patří tři metodické příručky a dva filmy dokumentující přechod lidí s mentálním postižením z ústavu do 

chráněného bydlení v Moravskoslezském kraji. V roce 2011 se naše sdružení zapojilo do nových výzev – v rámci realizace veřejné 

zakázky mapujeme proces transformace pobytových služeb v Moravskoslezském kraji a koordinujeme supervizi pro úředníky všech 

obecních úřadů, také v Moravskoslezském kraji. Takto tematicky rozsáhlou činnost můžeme realizovat díky výborné spolupráci 

s externími lektory, často absolventy našich akreditovaných vzdělávacích programů. Podstatou činnosti našeho sdružení je motivovaný 

tým členů a pracovníků, který se rád vydává ještě nevyšlapanými cestami a pouští se s odvahou do řešení nových úkolů. V uplynulém 

roce pracovníci přijali 16 hodin týmové supervize, další vzdělávání probíhalo podle individuálních vzdělávacích plánů a v prosinci 

jsme zakončili kalendářní rok výjezdním zasedáním se stoprocentní účastí. Věříme, že stanovené cíle pro rok 2012 se nám podaří naplnit 

stejně kvalitně, jako v roce 2011.

PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení

1. Úvodní slovo 

76
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2.1 Poslání a cíle občanského sdružení INSTAND

l prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních 

veřejných služeb

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

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

l ctíme hranice činnosti vyplývající z poslání společnosti

l kvalitě dáváme přednost před vlastním prospěchem, stereotypy, pohodlnou jistotou

l hledáme nové způsoby, tvoříme nové postupy tam, kde je potřeba zlepšovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením, pracovní 

činnosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

l propojujeme spolupráci institucí, uživatelů sociálních služeb, opatrovníků, poskytovatelů, nestátních neziskových organizací, 

zadavatelů, veřejnosti

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

2. Profil sdružení

9

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

Mgr. Jan Šiman, finanční manažer

Mgr. Martina Zamrazilová, odborná asistentka

Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice

Ing. Jana Pokorná, manažerka projektu

Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu

Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit

bc. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit

bc. Zuzana Sekalová, koordinátorka projektových aktivit



10 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 Kč vč. DPh

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

cíl projektu:

hlavním cílem projektu bylo 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. 

Realizace projektu byla ukončena v dubnu 2011.

Aktivity projektu probíhaly v rámci třech samostatných sekcí:

Sekce s celostátní působností

Sekce zaměřená na liberecký kraj

Sekce zaměřená na moravskoslezský kraj

výstupy projektu

V rámci projektu byly vytvořeny nové vzdělávací programy, 

které byly předloženy k akreditaci MPSV dle platného zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzdělávací programy 

úspěšně zakončilo 547 účastníků.

V průběhu vznikly nové tištěné a dokumentární výstupy:

l Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb 

v libereckém kraji 

l Analýza závěrečných zpráv z konzultací

l Manuál pro vedení pracovních skupin poskytovatelů 

sociálních služeb prostřednictvím koncepční metodické práce

l Aktualizovaná metodika vzdělávání týmu pracovníků 

poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím konzultací 

v místě poskytované služby

l Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních 

sociálních služeb 

l Manuál pro metodiky v sociálních službách 

l Aktualizovaný Manuál pro zadavatele sociálních služeb 

l Dva instruktážní filmy „cesta za světlem“ a „Domeček“ určené 

pro vzdělávání pracovníků podporujících uživatele při přechodu 

z ústavního zařízení do obce či alternativní služby

3.2 veřejná zakázka v Karlovarském kraji I.

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

Rozpočet veřejné zakázky: 27 850 000 Kč vč. DPh

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

cíl projektu:

cílem transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením, především mentálním a duševním, bylo 

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 probíhaly v rámci třech sekcí:

l Sekce transformace – v dubnu 2011 přešli z Domova pro 

osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) „Sokolík“ 

v Sokolově další dva uživatelé a bylo vytvořeno 16 plánů 

přechodu. celkem odešlo v průběhu realizace projektu ze čtyř 

DOZP do návazných služeb, nebo do obce 29 uživatelů a bylo 

vytvořeno 46 plánů přechodu.

V roce 2011 dokončilo sdružení realizaci celorepublikového projektu „Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb“ 

a veřejné zakázky v Karlovarském kraji „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“.

Sdružení pokračovalo v realizaci aktivit v rámci Individuálního projektu libereckého kraje „Podpora střednědobého plánování 

a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v libereckém kraji“.

Nově se pak sdružení zapojilo do realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje „udržitelnost dostupnosti krajské sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji“, do realizace veřejné zakázky v Moravskoslezském kraji „Podpora procesu transformace 

pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ a jako subdodavatel do realizace veřejné zakázky rovněž Moravskoslezského 

kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů 

v Moravskoslezském kraji“

3. Realizované projekty
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l Sekce analýz – v rámci sekce analýz bylo dokončeno 

vyhodnocování transformace pomocí metody The balanced 

Scorecard a analyzována finanční nákladovost transformačního 

procesu zapojených subjektů. 

bylo provedeno vyhodnocení nákladovosti vybraných druhů 

sociálních služeb, a to služeb poskytovaných v domovech 

pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelskou službou 

a službou osobní asistence. Výsledkem je podpůrný nástroj pro 

rozhodování o přerozdělování finančních prostředků v rámci 

dotačního řízení na poskytování sociálních služeb ze státního 

rozpočtu. S cílem podpořit úspěšnost transformačního procesu 

a přechod uživatelů do přirozeného prostředí byly vedeny Kulaté 

stoly s potenciálními zaměstnavateli na území Karlovarského 

kraje. Výsledkem je 14 uživatelů zapojených do pracovního 

procesu, a to jak na chráněném, tak také na otevřeném trhu 

práce. 

l Sekce vzdělávání – během roku 2011 byl dokončen vzdělávací 

program „Vzdělávání managementu, sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách“, v jehož rámci obdrželo 

73 účastníků osvědčení o absolvování, a program „Vzdělávání 

odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených 

v supervizních dovednostech“, který úspěšně dokončilo 20 

frekventantů.

výstupy projektu:

l Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů 

sociálních služeb

l Kvalitativní analýza procesu transformace pobytových 

sociálních služeb

l Analýza prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů 

sociálních služeb 

l Analýza plánů rozvoje kvality sociálních služeb 

v Karlovarském kraji

l Návrh strategie zapojování osob s mentálním postižením na 

trhu práce v Karlovarském kraji

l Aktualizovaný manuál metody bSc

l 46 zpracovaných plánů přechodu uživatelů sociálních služeb

l 29 uživatelů sociálních služeb přestěhovaných z DOZP do 

jiných forem bydlení

l 198 proškolených osob, z nichž 168 úspěšně vzdělávání 

dokončilo a obdrželo osvědčení

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 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, 

zajištění dostupnosti sociálních služeb, zvyšování informovanosti 

v oblasti financování a evropského kontextu. Přidanou hodnotou 

vzdělávání bylo jeho provázání s praktickou částí, kdy účastníci 

formulovali a prezentovali řešení problémů a situací souvisejících 

s jejich praxí v oblasti plánování sítě sociálních služeb, zvyšování 

kvality sociálních služeb a systémem jejího hodnocení. 

l vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality 

u poskytovatelů sociálních služeb

hlavním cílem vzdělávacího programu bylo vyškolit pracovníky 

poskytovatelů sociálních služeb v dovednostech souvisejících 

s tvorbou a aktualizací metodik poskytování sociálních služeb. 

uplatnění získaných dovedností si účastníci ověřovali v praxi 

ve vlastní organizaci. Součástí vzdělávání byl i náslech kolegy – 

účastníka při jeho práci. 

l vzdělávací kurzy pro podporu tvorby, vyhodnocení 

a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních 

služeb

Účastníci vzdělávání byli rozděleni do dvou skupin. Do první 

skupiny byli zapojeni poskytovatelé, jejichž zřizovatelem 

je liberecký kraj. Tyto organizace již v předchozím období 

realizovali svůj Plán rozvoje sociální služby. Nyní ho vedoucí 

pracovníci vyhodnotili a návazně zpracovali nový Plán rozvoje 

pro období 2011 – 2017. Ve druhé skupině byla dána příležitost 

a podpora při zpracování Plánu rozvoje dalším poskytovatelům 

z řad nestátních neziskových organizací nebo organizací, které 

zřizuje obec/město. Všichni zapojení poskytovatelé návrhy 

Plánů rozvoje sociální služby konzultovali s odborníky v oblasti 

strategického plánování a posuzování kvality služeb.

výstupy projektu

vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů

l 32 úspěšných absolventů

l 40 podpořených osob

vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality 

u poskytovatelů sociálních služeb

l 22 úspěšných absolventů

l 23 podpořených osob

13
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vzdělávací kurzy pro podporu tvorby, vyhodnocení 

a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních 

služeb

l 6 vyškolených externistů – konzultantů 

l Aktualizovaná metodika k tvorbě plánů rozvoje sociálních 

služeb, včetně jejich struktury 

l 42 konzultací k tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb

l 42 vyškolených vedoucích pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb 

l 53 plánů rozvoje sociálních služeb

l Analýza vytvořených plánů rozvoje sociálních služeb

l Akreditovaný vzdělávací program – „Strategické plánování 

sociálních služeb“ 

3.4 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

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

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.

cíle projektu:

l umožnit přechod z domovů pro osoby se zdravotním 

postižením 15 uživatelům sociálních služeb.

l 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.

l Vypracovat návrhy dvou transformačních plánů vybraných 

domovů pro osoby se zdravotním postižením.

l Podpořit transformační proces a další rozhodování kraje 

analytickými podklady.

l Realizovat vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních 

služeb, opatrovníků a uživatelů podle zjištěných potřeb.

V roce 2011 se podařilo přestěhovat 3 uživatele sociálních služeb 

z DOZP do jiných forem bydlení. Další jsou na přestěhování 

připravováni. Do konce roku bylo ve vzdělávacích aktivitách 

proškoleno 111 účastníků. Vzdělávání dále pokračuje.

byly zahájeny analytické práce zaměřené na oblast 

zaměstnatelnosti, potřeb osob s mentálním postižením a změny 

v životech uživatelů, kteří se odstěhovali z DOZP do jiných forem 

bydlení (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení 

apod.).

Pomocí metody case management je přehodnocována životní 

situace žadatelů o umístění do některého z DOZP. 

cílem je nabídnout těmto lidem a jejich rodinám alternativy 

k tomuto řešení tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném 

prostředí.

3.5 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“

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

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

15
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Aktivity projektu:

V průběhu projektu INSTAND realizuje dva vzdělávací programy. 

První z nich je „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 je i odborná praxe, peer setkání a vzájemná supervize 

účastníků. Jeho cílem je připravit 15 supervizorů z řad sociálních 

pracovníků (poskytovatelů i zadavatelů), kteří budou působit 

v Moravskoslezském kraji jako supervizoři v sociálních službách. 

V roce 2011 byl kurz připravován pro potřeby Moravskoslezského 

kraje, byli vybráni účastníci a uskutečnila se první tři setkání kurzu.

Druhý vzdělávací program s názvem „Úvod do supervize 

v pomáhajících profesích“ je určen všem pracovníkům působícím 

v sociální oblasti (poskytovatelům i zadavatelům), kteří si chtějí 

vyzkoušet různé supervizní metody, porozumět možnostem 

a limitům supervize a poznat teoretická východiska supervize. 

Součástí kurzu je nacvičování formulace cíle a zakázky. Účastníci 

tak budou lépe vybaveni pro sjednávání supervize na svém 

pracovišti. V roce 2011 byl realizován první běh, kurz bude 

realizován celkem pětkrát v rozsahu 24 hodin pro vždy 15 

účastníků. V rámci aktivity „Zajištění supervize pracovníkům 

v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ 

jsou prováděna skupinová, případně individuální supervizní 

setkání na sociálních odborech úřadů v Moravskoslezském kraji. 

Každá ze 48 supervizních skupin se během realizace projektu setká 

osmkrát, celkový předpokládaný počet uskutečněných supervizí je 

cca 370. V roce 2011 se supervizní skupiny setkaly třikrát.

3.6 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

Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Aktivity projektu: 

Občanské sdružení INSTAND realizuje konzultační a metodickou 

činnost v deseti zařízeních pobytových sociálních služeb 

(příspěvkových organizacích), které procházejí transformací 

v Moravskoslezském kraji. Výstupem bude „Metodika 

strategického plánu“ a „Souhrnná zpráva o průběhu procesu 

transformace“. Na realizaci projektu se podílí Slezská Diakonie 

v roli subdodavatele. během roku 2011 jsme připravili nabídku 

k veřejné zakázce a v listopadu zahájili první konzultace 

v zařízeních.

17
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4.1 Realizované vzdělávací semináře pražskou pobočkou

V roce 2011 byly pro jednoho poskytovatele uskutečněny 

dva semináře na klíč. Oba semináře úspěšně absolvovalo 21 

účastníků. Vzdělávání se uskutečnilo přímo u poskytovatele 

sociálních služeb.

Skupinovou supervizi přijalo 9 inspektorů kvality sociálních 

služeb.

vzdělávací seminář ke standardu č. 2 a vzdělávací seminář 

ke standardu č. 5 a 6 

Objednatel: Domov Odry, příspěvková organizace

lektor: Mgr. Jan Šlosárek

Datum: 28. a 29. 11. 2011

Skupinová supervize inspektorů kvality sociálních služeb

lektoři: PhDr. Jaroslava Sýkorová a JuDr. Tatjana Kašlíková

Datum: 8. a 12. 12. 2011

4.2 Přehled realizovaných vzdělávacích seminářů libereckou 

pobočkou

V roce 2011 realizovala liberecká pobočka o. s. INSTAND 

vzdělávání na základě specifické poptávky jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb. celkem se uskutečnily 4 

semináře, v 9 vzdělávacích dnech. Úspěšnými absolventy se 

stalo 78 účastníků kurzů.

odborná supervize pro pracovníky v přímé péči   

Objednatel: Občanské sdružení Spokojený domov

lektor: Mgr. Aleš Gabrysz

Datum: 7. 11. 2011

vybrané standardy kvality sociálních služeb (č. 1, 2, 3, 5, 7 

a 8) s důrazem na standard č. 5, individuální plánování

Objednatel: Občanské sdružení Spokojený domov

lektor: JuDr. Tatjana Kašlíková, Mgr. ladislava Vopatová, 

Datum: 8., 9. a 15. 11. 2011

Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci 

druhé osoby   

Objednatel: APPOS liberec, příspěvková organizace a Domov  

pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

lektor: Mgr. Kamila Červinková

Datum: 25. a 26. 10. 2011; 15. a 29. 11. 2011

vzdělávací seminář ke standardu č. 1

Objednatel: Domov důchodců Velké hamry, příspěvková organizace

lektor: Ing. Milena Tomášková

Datum: 17. 11. 2011

19

O. s. INSTAND v roce 2011 nadále poskytovalo semináře na klíč a supervize pro inspektory sociálních služeb. Vzdělávací semináře byly 

realizovány pobočkami v Praze a v liberci.

4. Vzdělávací semináře
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5.1.1 Akreditace ministerstva práce a sociálních věcí ČR

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

oblast kvality sociálních služeb

l MePOSS – metodická podpora sociálních služeb; 56 hodin

l Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči; 8 hodin

l Organizační struktura; 8 hodin

l Personální řízení; 8 hodin

l Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti 

sociálních služeb; 16 hodin

l Rozvoj kvality v sociálních službách; 104 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 řízení kvality v sociálních službách – Organizační struktura 

a řízení změn; 24 hodin

l řízení kvality v sociálních službách – Supervize; 16 hodin

l řízení kvality v sociálních službách – Systémy zajišťování 

kvality; 16 hodin

l řízení kvality v sociálních službách – Týmová práce a formy 

rozvoje lidských zdrojů; 16 hodin

l řízení kvality v sociálních službách – Základy managementu 

a strategického řízení; 24 hodin

l řízení kvality v sociálních službách; 165 hodin

l řízení lidských zdrojů; 8 hodin

l Strategické plánování sociálních služeb; 8 hodin

l Supervize transformačního týmu; 8 hodin

l Supervize; 8 hodin

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

5.1 Akreditované programy sdružení

Občanské sdružení jako akreditovaná vzdělávací instituce v rámci své činnosti nabízí semináře na klíč. 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. INSTAND měl v roce 2011 následující akreditované vzdělávací programy:

5. Přílohy
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l efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti 

uživatele/zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby; 32 hodin

l Kasuistický seminář; 6 hodin

l Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně 

závislosti osob na pomoci jiné osoby; 56 hodin

l Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti 

osob na pomoci jiné osoby; 24 hodin

l Specifika přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování 

stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci 

posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci 

posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci 

posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k lidem se sluchovým postižením v rámci 

posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci 

posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

l Specifika přístupu k seniorům v rámci posuzování stupně 

závislosti na pomoci jiné osoby; 8 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 2011

Do výsledku hospodaření za rok 2011 se významně promítl výsledek 

z dokončené realizace 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.
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l Vzdělávací seminář ke standardu č. 2; 6 hodin

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 Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních 

služeb vyškolených v supervizních dovednostech; 176 hodin

l Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik 

poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 200 

hodin

l Zdroje financování sociálních služeb v ČR; 8 hodin

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách

l Komunikace s lidmi trpícími demencí; 24 hodin

l Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci 

druhé osoby; 16 hodin

l Ochrana práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin

l Ochrana práv uživatelů; 16 hodin

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

plánování; 24 hodin

l Principy chráněného bydlení; 16 hodin

l Přístupy k uživatelům s problémovým chováním; 16 hodin

l Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem; 8 hodin

l Videotrénink interakcí; 24 hodin

l Využití osobní asistence jako prevence proti restriktivním 

opatřením; 16 hodin

l Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti osob s demencí; 47 hodin

l Zvýšení kompetencí poskytovatelů sociálních služeb pro úspěšné 

absolvování inspekcí poskytování sociálních služeb; 15 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

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

Příspěvek na péči

l POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti 

uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby; 174 hodin
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RozvAHA – Aktiva Stav k 1. 1. 2011 (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem 136 102

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 136 102

1. Samostatné movitě věci a soubory movitých věcí 136 102

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

Iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 30 526 9 022

I. zásoby celkem 16 086 3 262

1. Nedokončená výroba 16 086 3 262

II. Pohledávky celkem 10 015 485

1. Odběratelé 605 452

2. Poskytnuté provozní zálohy 8 423 27

3. Ostatní pohledávky 4 6

4. Stát - daňové pohledávky 0 0

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

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

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 425 5 275

1. Pokladna 23 20

2. Účty v bankách 4 402 5 255

Iv. jiná aktiva celkem 0 0

1. Náklady příštích období 0 0

AKTIvA cElKEm 30 662 9 124

RozvAHA – Pasiva Stav k 1. 1. 2011 (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

A. vlastní zdroje celkem -331 2 002

I. jmění celkem 0 0

II. výsledek hospodaření celkem -331 2 002

1. Účet výsledku hospodaření -546 2 333

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 215 -331

B. cizí zdroje celkem 30 993 7 122

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

1. Ostatní dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 30 229 6 558

1. Dodavatelé 597 259

2. Přijaté zálohy 20 468 5 400

3. Zaměstnanci 307 261

4. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 6

5. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 100 90

6. Daň z příjmů 0 275

7. Ostatní přímé daně 49 45

8. Daň z přidané hodnoty 713 26

9. Ostatní daně a poplatky 3 0

10. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 0

11. Jiné závazky 11 11

12. Dohadné účty pasivní 7 979 185

Iv. jiná pasiva celkem 764 564

13. Výnosy příštích období 764 564

PASIvA cElKEm 30 662 9 124
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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 180 395 0 575 43 306 0 349

1. Spotřeba materiálu 161 344 0 505 43 227 0 270

2. Spotřeba energie 19 51 0 70 0 79 0 79

II. Služby celkem 2 045 10 647 0 12 692 958 6 158 0 7 116

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

4. cestovné 20 63 0 83 15 77 0 92

5. Náklady na reprezentaci 0 14 0 14 0 19 0 19

6. Ostatní služby 2 025 10 557 0 12 582 943 6 049 0 6 992

III. osobní náklady celkem 1 903 2 727 327 4 957 634  3 764 243 4 641

7. Mzdové náklady 1 530 2 208 300 4 038 500 2 991 223 3 714

8. Zákonné sociální pojištění 370 518 27 915 134 766 20 920

9. Ostatní sociální náklady 3 1 0 4 0 7 0 7

Iv. Daně a poplatky celkem 0 51 0 51 0 6 0 6

10. Ostatní daně a poplatky 0 51 0 51 0 6 0 6

 v. ostatní náklady celkem 11 36 16 63 2 66 7 75

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 4 0 4

12. Jiné ostatní náklady 11 36 16 63 2 62 7 71

vI. odpisy 0 17 0 17 0 34 0 34

13. Odpisy hmotného majetku 0 17 0 17 0 34 0 34

NáKlADY cElKEm 4 139 13 873 343 18 355 1 637 10 334 250 12 221

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 0 299 0 299 0 25 974 0 25 974

1. Tržby z prodeje služeb 0 299 0 299 0 25 974 0 25 974

II. změna stavu vnitropodnikových zásob 0 13 243 0 13 243 0 -12 824 0 -12 824

2. Změna stavu nedokončené výroby 0 13 243 0 13 243 0 -12 824 0 -12 824

III. Aktivace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

Iv. ostatní výnosy celkem 0 19 104 123 0 0 37 37

3. Jiné ostatní výnosy  0 19 104 123 0 0 5 5

4. Úroky 0 0 0 0 0 0 32 32

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 5 5 0 0 5 5

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

6. Přijaté členské příspěvky 0 0 5 5 0 0 5 5

vII. Provozní dotace celkem 4 139 0 0 4 139 1 637 0 0 1 637

7. Provozní dotace 4 139 0 0 4 139 1 637 0 0 1 637

výNoSY cElKEm 4 139 13 561 109 17 809 1 637 13 150 42 14 829

c. výSlEDEK HoSPoDAŘENí PŘED zDANĚNím 0 -312 -234 -546 0 2 816 -208 2 608

8. Daň z příjmů 0 0 0 0 0 275 0 275

D. výSlEDEK HoSPoDAŘENí Po zDANĚNí 0 -312 -234 -546 0 2 541 -208 2 333
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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

Design, foto a sazba: studio hRaNA (www.hrana.cz)
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