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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú., vznikl registrací u 

Ministerstva vnitra ČR dnem 9. ledna 2004 jako občanské sdružení.  

Dne 1. ledna 2014 bylo zapsáno pod spisovou značkou U 161 do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Plzni.  

Dne 28. ledna 2015 byl INSTAND zapsán do rejstříku zapsaných ústavů. 

Ústav je zapsán do Živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Karlovy Vary. 

 

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 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, u Ministerstva práce a sociálních věcí, a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s číslem akreditace MSMT - 6737/2014. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY  

Počátkem roku 2019 byl formálně dokončen přesun sídla naší organizace z Prahy do 

Karlových Varů, kde již od roku 2012 působí naše dobrovolnické centrum.  

 

I v tomto roce jsme pokračovali v realizaci projektů na podporu procesů kvality a rozvoje 

sociálních služeb prostřednictvím realizace procesních auditů. Pracovníci po ukončení 

procesních auditů zasílali vyplněné evaluační dotazníky, ze kterých vyplynulo, že v naprosté 

většině případů pro ně byla zjištění z auditu užitečná a motivující pro další práci. Je 

pochopitelné, že v rámci auditů byly u poskytovatelů identifikovány i institucionální prvky 

bránící sociálnímu začleňování jejich klientů, nicméně nás těší, že bylo nasbíráno zejména 

nespočet příkladů dobré praxe a doporučení, která se mohou stát inspirací a východiskem pro 

další poskytovatele při rozhodování o zapojení do transformačního procesu.  

 

Velice pozitivně hodnotíme vyhlášení veřejné zakázky MV ČR na zajištění regionální a 

oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě vytvoření a finanční podpory dobrovolnických 

center v jednotlivých krajích ČR. Mimo jiné budou jednotlivá dobrovolnická centra sbírat a 

poskytovat kvalitativní a kvantitativní data o stavu dobrovolnictví v jimi pokrytém území. Do 

zakázky jsme se zapojili jako jediní zástupci z Karlovarského kraje. Projekt regionálních 

dobrovolnických center plně souzní s našim cílem zajistit dostupnější a kvalitnější služby 

v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavit tak 

příznivé prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení 

dobrovolníků a dobrovolnických organizací. Věříme, že tak dojde k dalšímu vyzdvihnutí 

významu veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a 

dobrovolnictví ve společnosti obecně.  

Zahájení činnosti Regionálního dobrovolnického centra Karlovarského kraje předpokládáme 

v první polovině roku 2020. 

 

Personálně se náš tým v březnu rozšířil o Ing. Evu Vodičkovou a těsně před koncem roku 

rovněž o Jaroslavu Deckerovou. Jsou to právě ony, s kým naši dobrovolníci přijdou do 

kontaktu jako první. 

 

Ing. Kristína Majerská, ředitelka 

 

 

  



 

1. PROFIL ORGANIZACE  

Mise organizace: 

„Návrat dospělých lidí s mentálním postižením z Domovů pro lidi se zdravotním 

postižením  zpět do společnosti s důrazem na ochranu jejich práv a normalizaci jejich 

života“.  
 

Činnost naší organizace je utvářena firemní kulturou na základě společně sdílených hodnot 

a procesů: 

 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. 

 

1.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ INSTAND, Z.Ú. 

 Nabízíme a realizujeme vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách, 

sociální pracovníky a management podle potřeb, na klíč. 

 Realizujeme audity kvality poskytovaných sociálních služeb. 

 Realizujeme procesní audity poskytovatelů sociálních služeb. 

 Zajišťujeme supervizi zkušenými supervizory. 

 Nabízíme koučování pracovníků vedení.  

  



 

1.2 LIDÉ 

Správní rada 

Luděk Hlaváček, předseda  

PhDr. Renata Kocianová PhD., členka 

Ing. Lada Vávrová, členka 

Pracovníci organizace 

 

Ing. Kristina Majerská - ředitelka, vedoucí projektů 

Ing. Eva Vodičková - koordinátorka dobrovolnického centra, vedoucí projektů 

dobrovolnického centra 

Jaroslava Deckerová - koordinátorka dobrovolníků  

 

 

 

 

 
  



 

2. REALIZOVANÉ PROJEKTY   

2.1 PODPORA TRANSFORMACE V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI III 

Období realizace: 1. 2. 2017 – 28. 2. 2019 

Rozpočet: 3.287.933 Kč vč. DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost (OPZ), Evropský sociální fond (ESF) 

Aktivity a výstupy v roce 2019: 

Předmětem plnění zakázky byla realizace celkem 20 třídenních auditů kvality zaměřených na 

kontrolu povinností poskytovatelů dle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a naplňování standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, 

a realizace 10 pětidenních procesních auditů zaměřených na zefektivnění fungování organizace 

a jejích procesů směrem k plnění základní funkce sociálních služeb, a to sociální začleňování 

lidí se zdravotním postižením. 

Auditoři postupovali podle Metodiky auditů kvality a Metodiky procesních auditů.  

V roce 2019 proběhnul poslední zbývající procesní audit.  

Pracovníci zapojení do realizace auditů vyplnili po skončení každého auditu evaluační 

dotazník. V závěrečných měsících realizace projektu probíhalo jejich vyhodnocování. 

V naprosté většině případů hodnotili poskytovatelé průběh auditů velmi pozitivně a vstřícně 

přijímali i výstupy v závěrečných zprávách a doporučení auditorek.  

 

Hlavním výstupem projektu bylo zpracování Souhrnné analýzy auditů kvality a Souhrnné 

analýzy procesních auditů. Obě souhrnné analýzy jsou k dispozici na webových stránkách naší 

organizace. 

2.2 „PODPORA PROCESŮ KVALITY A SYSTÉMOVÝCH ZMĚN 

V ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI“ 

Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 5. 2020 

Rozpočet: 1 710 000 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 

Aktivity a výstupy v roce 2019: 

Předmětem plnění je realizace 13 procesních auditů v příspěvkových organizacích 

Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro 

osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji. 

 



 

 

 

Cílem procesních auditů je zjistit, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých 

procesů a činností, je poskytována efektivně s ohledem na personální a manažerské zajištění a 

naplnění principů transformace, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života jejich uživatelů 

– jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách ústavního zařízení (míněno nejen kde 

bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). Cílem je rovněž 

zjištění, zda je personální zajištění služby optimální a zda jsou efektivně využity personální 

kapacity, s ohledem na skutečné potřeby klientů, aby nedocházelo k „přepečovávání“ nebo 

naopak nebylo ke klientům přistupováno bez ohledu na jejich individuální potřeby. Smyslem 

auditu je podpora dobré praxe a identifikace institucionálních prvků, které brání normalizaci 

života klientů. Výsledky auditu jsou užitečným nástrojem pro rozvoj kvality poskytovaných 

služeb ve smyslu usilování o to, aby klienti mohli žít způsobem co nejvíce obvyklým ve 

společnosti. 

Auditoři postupují podle Metodiky procesních auditů.  

V roce 2019 proběhlo celkem 10 procesních auditů. Všechna zjištění byla zapojenými auditory 

s odpovědnými pracovníky diskutována a pracovníci byli podporováni v dobré praxi. 

Závěrečné zprávy obsahovaly ke každé auditované oblasti návrhy auditorů, které byly důkladně 

projednány s vedením tak, aby mohly být využity pro další zvýšení kvality poskytovaných 

sociálních služeb. 

Kromě samotných závěrečných zpráv bude po skončení auditů, v dubnu 2020, zpracována 

Souhrnná analýza procesních auditů včetně doporučení k nápravě či prevenci jak na úrovni 

poskytovatele sociální služby, tak na úrovni Pardubického kraje, jakožto zřizovatele a správce 

sítě sociálních služeb v oblasti prevence přechodu ústavních prvků, v oblasti personálního 

zajištění služby, v oblasti normalizace života klientů apod. Souhrnná analýza bude k dispozici 

na webových stránkách naší organizace. 

 

 

2.3  „ROZVOJOVÝ PLÁN CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN“ 

Období realizace: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020 

Rozpočet: 371 900 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 

Projekt probíhá v rámci realizace klíčové aktivity 1 – Realizace procesního auditu organizace 

a auditu kvality vybraného vzorku služeb v rámci projektu „Rozvojový plán Charity Český 

Těšín“. Cílem projektu je zmapovat procesy v organizaci a kvalitu poskytovaných služeb 

prostřednictvím provedení odborných konzultací, auditů kvality a procesního auditu. Procesní 



 

audit probíhá na úrovni managementu a jednotlivých služeb. Na celoorganizační úrovni dojde 

k hodnocení procesů týkajících se ekonomiky, řízení, personalistiky a propagace. Součásti 

auditu je komplexní zhodnocení kvality minimálně tří vybraných sociálních služeb dle kritérií 

Standardů kvality sociálních služeb. Auditoři se zaměří na funkčnost, rozvíjení a zkvalitňování 

sociální služby v návaznosti na trendy a legislativní normy. Účelem provedení auditu bude 

pokrývání potřeb klientů, rozvoj služby v souladu s aktuálními trendy, reakce na legislativní 

změny, analýzu předpokladů a potřeb odborného personálu. Během celé realizace projektu 

probíhají individuální konzultace s evaluátorem k zpracovávanému rozvojovému plánu. 

 

 

  



 

3. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM  

 

Dobrovolnické centrum působí v Karlovarském kraji od roku 2012. Cílem programů je 

psychosociální podpora klientů v zařízeních a také v domácím prostředí. 

 

Realizuje sedm dobrovolnických programů: 

 dobrovolnický program DOHROMADY, 

 dobrovolnický program pro seniory, 

 dobrovolnický program 3G, 

 dobrovolnický program 5P, 

 KOMPAS, Pomáháme tím, co umíme 

 Dobrovolníci ve zdravotnictví 

 

Dobrovolnický program DOHROMADY 

je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením. V roce 2019 byli cílovou 

skupinou zejména lidé s mentálním nebo kombinovaným (tělesným) postižením žijící zejména 

mimo DOZP za podpory jiných sociálních služeb. V tomto ohledu spolupracujeme se 

společností Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., jejíž klienti bydlí v Ostrově, v Karlových 

Varech, v Sokolově a v Chebu, kam za nimi docházejí dobrovolníci. Společně pak tráví volný 

čas, chodí na výlety, povídají si, hrají společenské hry, chodí do kina, divadla či na koncerty 

nebo na hokej apod. Pravidelně dobrovolníci doučují lidí s mentálním postižením na Střední 

pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary, p. o.  

 

 
Obrázek 1 Tvoření keramiky v Rytmusu 

 

 

 

 



 

Dobrovolnický program pro seniory 

je zaměřen na trávení volného času se seniory, kteří žijí v domovech pro seniory, v domovech 

s pečovatelskou službou nebo samostatně ve svém bydlení. V roce 2019 jsme spolupracovali 

zejména s Městským zařízením sociálních služeb Karlovy Vary, Sociálními službami Kynšperk 

nad Ohří, příspěvková organizace - domovem pro seniory, s pracovníky městského úřadu v 

Karlových Varech nebo nás oslovují přímo rodiny seniorů. Rozvíjí se spolupráce se Židovskou 

obcí v Karlových Varech, která se stará o klienty přeživší holokaust nebo jejich příbuzné. 

Pravidelně dochází dobrovolníci individuálně ke klientům a dobrovolnice s klienty skupinově 

cvičí a tvoří. V pečovatelském domě v Severní ulici v K. Varech probíhá pravidelně jóga se 

seniory a setkání se seniory, kde se hrají hry, povídá se, vyrábí nebo oslavují jednotlivé svátky 

v roce. Dobrovolnice také podnikla se seniorkami výlet do Mariánských Lázní. Na Vánoce 

navštívilo tento dům opět hudební trio s vánočními koledami. Několikrát doprovodili 

dobrovolníci klienty z Domova pro seniory v K. Varech do divadla a na další kulturní akce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 5P, Kompas, Pomáháme tím co umíme 

jsou mentoringové programy zaměřené na děti a mládež. Každý program je zaměřen na 

konkrétní skupinu dětí s odlišnými problémy. Díky rozsáhlosti těchto programů a jejich 

konkrétnímu zaměření pokryjeme velkou část dětí a rodin, které potřebují podporu. Programy 

jsou zaměřeny zejména na prevenci rizikového chování a podporu dětí selhávajících ve 

vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou mentoringového vedení při 

volnočasových aktivitách nebo doučování. V rámci těchto programů jsme započali spolupráci 

s organizací Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s., odkud jsme získali informace o rodinách s 

dětmi, které mají zájem o zapojení se do těchto programů. Spolupracujeme také s SOS dětskou 

vesničkou, kam dochází dobrovolnice na výpomoc s jednorázovými akcemi.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Dobrovolnictví v Židovské obci Karlovy Vary 



 

Program 3G - Tři generace 

je také mentoringový program, který propojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, kteří nemají 

možnost mezigeneračního soužití a touží po ní. Často se jedná o rodiny, které babičku či dědu 

mají daleko, nevídají se s nimi často a chtěli by svému dítěti dopřát tento kontakt. Dále si také 

rodiny přejí, aby si děti budovaly hezký vztah ke starší generaci.  

 

 
Obrázek 3Dobrovolnice v programu 3G 

 

Program Dobrovolníci ve zdravotnictví 

vznikl v září roku 2018 a je zaměřený na psychosociální podporu dětských a dospělých pacientů 

a na zpříjemnění jejich času tráveného na lůžku. Dobrovolník nad 15 let se schází s pacienty 

nemocnice 1x týdně na 1-2 hodiny a působí jako společník u lůžka - předčítá pacientům, povídá 

si s nimi, hraje si s dětskými pacienty či se společně věnují tvořivým činnostem a mnoho 

dalšího. Tento program vznikl ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary a v rámci 

tohoto programu jsme začali spolupracovat s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

v Karlových Varech na dětském a interním oddělení. V roce 2019 jsme navázali spolupráci se 

Zařízením následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace v Nejdku. 

 



 

 
Obrázek 4 Dobrovolnictví v REHOS Nejdek 

 

Dobrovolníci 

Záleží nám na péči o dobrovolníky, a proto je pro ně samozřejmostí supervizní setkání a 

v případě potřeby individuální supervize či intervize. V roce 2019 proběhlo 5 supervizních 

setkání. V červnu jsme uspořádali pro dobrovolníky piknik a v prosinci poděkování 

s divadelním představením Divadla loutek Karlovy Vary, z.ú., Tucet. 

 

 
Obrázek 5 Piknik pro dobrovolníky 

 

 

 



 

Přijímací organizace 

Koordinátorka je neustále v kontaktu s přijímacími organizacemi a v úzké spolupráci rozvíjí 

dobrovolnické programy. Přijímací organizace jsou pravidelně jednou za čtvrt roku 

informovány o činnosti dobrovolníků v jejich zařízení a jsou součástí setkání s dobrovolníky. 

 

Přijímací organizace v roce 2019: 

 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Rytmus - od klienta k občanovi,o.p.s. 

Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace 

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 

Oblastní charita Ostrov 

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

SOS dětské vesničky, z.s. 

Židovská obec Karlovy Vary 

DOP - HC s.r.o. , Dolní Rychnov 

Náhradním rodinám, o.p.s. 

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace  

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Karlovarská krajská knihovna 

 

Propagace dobrovolnických programů 

v roce 2019 jsme prezentovali dobrovolnické 

programy formou přednášek na Střední odborné 

škole pedagogické a gymnáziu v K. Varech a na 

gymnáziu v Sokolově za účelem získání nových 

dobrovolníků. Dobrovolnický program je dále 

pravidelně prezentován na dalších akcích – MÚ 

Ostrov, magistrát města Karlovy Vary, Zároveň 

vyšly články o programech v Krajských listech a 

v Ostrovském měsíčníku.  

Samozřejmostí byla prezentace DC na Den pro 

rodiny v Karlových Varech na Rolavě. Ve 

spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí 

a.s. proběhla propagace dobrovolnického centra 

v OC Varyáda. 

Neopomenutelnou propagací je spolupráce 

s rádiem Českých rozhlas Radiožurnál a 

facebookovou stránkou DC. 

 

 

Obrázek 6 Propagační akce ve spolupráci s Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s 



 

 

Dobrovolnické centrum v číslech: 

 

 Dobrovolnický program DOHROMADY - 13 dobrovolníků 548 hodin 

 Dobrovolnický program pro seniory - 11 dobrovolníků 524 hodin 

 Dobrovolnický program 3G - 1 dobrovolnice 20 hodin 

 Dobrovolnický program 5P - 3 dobrovolníci 70 hodin 

 Pomáháme tím, co umíme - 9 dobrovolníků 328 hodin 

 Dobrovolníci ve zdravotnictví - 820 hodin a 18 dobrovolníků 

 Celkem – 55 dobrovolníků a 2310 hodin 

 Vstupních pohovorů: 55 zájemců o dobrovolnictví 

 Proškoleno: 36 zájemců o dobrovolnictví 

 Proběhlo celkem 23 jednorázových akcí a návštěvníků 153 

 

Dobrovolnické centrum je součástí Rady 

dobrovolnických center severozápad. Zároveň jsme se 

zúčastnili pravidelných schůzek, na kterých jsou 

předávány aktuální informace z dobrovolnictví a z 

jednotlivých dobrovolnických center. 

Také jsme navštívili celonárodní setkání koordinátorek 

programu 3G v Praze. 

 

 

Donátoři: 
Karlovarský kraj, Statutární město Karlovy Vary, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, 

INSTAND, z. ú., 

Nadační fond TESCO, ČSOB pomáhá regionům, 

Nadace Agrofert. 

Projekt káva pro dobrou věc: Cafe v Havaně, Cafe 

Freedom 

 

 

Obrázek 7 Projet Káva pro dobrou věc 

 

Poděkování: 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří s dobrovolnickým centrem spolupracují. 

Dobrovolníkům, donátorům a v neposlední řadě přijímacím organizacím a kontaktním osobám. 

Bez těchto organizací a lidí bychom nemohli každý rok rozšiřovat naši činnost a pomáhat 

v takovém rozsahu, jako se děje.  

Velice děkujeme a doufáme, že se naše spolupráce bude nadále rozvíjet. 

 

  



 

4. PŘÍLOHY 

4.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

ORGANIZACE   

 

INSTAND měl v roce 2019 akreditovány následující vzdělávací programy: 

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

o sociálních službách 

Oblast kvality sociálních služeb 

- Základy personálního řízení pro zaměstnance v sociální oblasti; 8 hodin 

- Základy řízení lidských zdrojů; 8 hodin 

- Seminář o supervizi II – zavádění supervize do organizace; 8 hodin 

- Týmová práce v sociálních službách; 8 hodin 

- Úvod do koučování v sociálních službách; 8 hodin 

- Úvod do problematiky standardu č. 9 a 10; 6 hodin 

- Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb 

v souladu se standardy kvality; 200 hodin 

 

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

- Uplatňování ochrany práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin 

- Uplatňování ochrany práv uživatelů sociálních služeb II; 8 hodin 

- Úvod do chráněného bydlení – průvodce kvalitou služby; 8 hodin  

- Chráněné bydlení II – průvodce kvalitou v praxi; 8 hodin 

- Manažerské dovednosti pro vedoucí v sociálních službách; 8 hodin 

- Úvod do osvojení manažerských dovedností; 8 hodin 

- Osvojení manažerských dovedností – přístupy k řízení organizace; 8 hodin 

- Osvojení manažerských dovedností – systém řízení porad a předávání informací; 24 

hodin 

- Osvojení manažerských dovedností – strategické řízení; 20 hodin 

- Osvojení manažerských dovedností – výběr a hodnocení pracovníků; 20 hodin 

- Úvod do podporovaného rozhodování; 8 hodin 

- Úvod do profesionálního opatrovnictví; 8 hodin 

- Mapování a vyhodnocování potřeb uživatelů pobytových sociálních služeb s ohledem 

na jejich sociální začleňování – MOST; 40 hodin 



 

- Úvod k sebepoznání a sebereflexi; 8 hodin 

- Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením; 8 hodin 

- Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby; 16 hodin 

- Úvod do krizového plánování; 8 hodin 

 

Příspěvek na péči 

- Specifika přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci 

jiné osoby; 8 hodin 

- Základní kasuistický seminář; 8 hodin 

Akreditace Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 

- Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY - pomoc zdravotně 

postiženým 

- Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program pro seniory - pomoc seniorům 

- Dobrovolnická služba - Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí 

 

 

 



 

5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019 

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 

 



 

 
 

  



 

 
  



 

 

 
  



 

 

   



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 



 

   



 

 
  



 

KONTAKTY 

 

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

 

IČ: 26648989 

DIČ: CZ26648989 

 

Sídlo: 

Stará Kysibelská 602/45 

Karlovy Vary - Drahovice 

360 01 

Tel.: 605 001 954 

 

E-mail: dobrovolnictvi@instand.cz 

web: www.instand.cz 

Bankovní spojení: 2200886538/2010 

 

 


