
V ÝROČNÍ  ZPR ÁVA 2017

institut pro podporu vzdělávání 
a rozvoj kvality ve veřejných službách



3

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 4
2. PROFIL ORGANIZACE 6
2.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ INSTAND, Z.Ú. 6
2.2 LIDÉ 6
2. 2. 1 Správní rada 6
2. 2. 2 Pracovníci organizace 6
3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 7
3.1 PROCESNÍ AUDITY - PODPORA PROCESŮ VEDOUCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLENĚNÍ 7
3.2 „EFEKTIVNÍ NAPLŇOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH MSK“ 8
3.3 „PODPORA TRANSFORMACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI III“ 8
4. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 10
4.1 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM DOHROMADY 10
4.2 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PRO SENIORY 13
4.3 MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ 13
5. PŘÍLOHY 15
5.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ORGANIZACE 15
5. 1. 1 Akreditace ministerstva práce a sociálních věcí ČR podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách 15
5. 1. 2 Akreditace ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 15
5. 1. 3 Akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících 17
6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 18
7. ZPRÁVA AUDITORA 24

OBSAH
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU

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 L 14291 do spolkového rejstříku, 
vedeného Městským soudem v Praze.

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

Ústav je zapsán do Živnostenského rejstříku 
vedeného Úřadem městské části Praha 4.

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 Minister-
stva práce a sociálních věcí, a zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy s číslem akredi-
tace MSMT - 6737/2014.
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

V roce 2017 se naše organizace věnovala především realizaci pro-
cesních auditů a analýz podle unikátní zpracované metodiky. Jedi-
nečný je především smysl těchto aktivit, to znamená zaměření na 
procesy, které vedou nebo také nevedou k sociálnímu začleňování 
klientů sociálních služeb. Jedná se tedy o fokus na výsledek sociální 
služby, jejímž účelem je poskytovat, dle § 3, písmena a) Zákona o so-
ciálních službách činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení. Procesní audity mají velký význam zejména 
v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, které 
prošly transformací. V rámci těchto auditů jsme se setkali s mnoha 
příklady velmi dobré praxe. Velkou radost nám udělali pracovníci, 
kteří poskytovali podporu dvěma mladým lidem s hluchoslepotou 
tak, že byli schopní se samostatně postarat o svou domácnost, o sebe 
samé, zajišťovali si s nezbytnou podporou nákupy a zažívali mnohé 
životní situace jako my všichni ostatní. V jiné službě chráněného by-
dlení jsme potkali mladého muže, který, byť odkázaný na invalidní 
vozík, sám cestuje po velkém městě, nakupuje, vaří a žije plnohod-
notný život včetně zájmových aktivit. Jinde jsme se setkali s mužem, 
který byl 20 let na uzavřeném oddělení v psychiatrické léčebně a dnes 
vede svou domácnost v chráněném bytě. Procesní analýzy jsme měli 
možnost provádět i v domovech pro seniory. Základní péče je zde 
zpravidla zajištěna bezchybně a pracovníci si díky auditu uvědomo-
vali potřebu zaměřit se více na smysluplný život každého konkrétního 
seniora a přemýšlet o tom, jak umožnit seniorům pokračovat v jejich 
navyklém způsobu života.

Procesní audity jsou v jistém smyslu završením naší dlouholeté 
činnosti. Začínali jsme před lety rozvojovými plány, konzultacemi 
a audity kvality. V současné době je většina sociálních služeb stabi-
lizovaná, orientuje se ve standardech kvality, prochází inspekcemi. 
Procesní audity poskytovatelé oceňují zejména proto, že jim posky-
tují zpětnou vazbu k jejich interakcím s klienty, že dostali praktické 
podněty pro práci s určitými klienty a že byly identifikovány institu-
cionální prvky i návrhy řešení na jejich odstranění. Přáli bychom si 
pro příští období, abychom mohli nabídnout procesní audity všem 
poskytovatelům, kteří o ně projeví zájem.

PhDr. Jaroslava Sýkorová
Ředitelka Instand, z. ú.

OPENING WORD OF DIRECTOR

In 2017, our organization was focusing mainly on the implementation 
of a process audits and an analysis based on our unique methodo-
logy. It is especially the sense of these activities, namely the focus 
on processes that lead or do not lead to the social inclusion of so-
cial services clients. It is therefore a focus on the outcome of a social 
service whose purpose is to provide, pursuant to § 3 (a) of the Social 
Services Act, an activity or a set of activities providing assistance and 
support to a persons for the purpose of social inclusion or prevention 
of social exclusion. Process audits are of great importance especia-
lly in the residential services for people with disabilities who have 
undergone the transformation. Within these audits, we have encoun-
tered many examples of very good practice. We were very pleased 
with the workers who provided support to two young people with 
deaf -blindness by being able to take care of their own household, of 
themselves, of providing the shopping with only necessary support 
and experiencing many life situations like everyone else. In another 
sheltered housing service, we met a young man who, even though he 
was dependent on a wheelchair, traveled around the city, performed 
shopping and cooking, and lived full -fledged life, including leisure 
activities. Elsewhere, we met a man who lived for 20 years in a closed 
ward in a psychiatric hospital and today leads his household in a shel-
tered apartment. We were able to perform process analyzes even in 
homes for seniors. Fundamental care here is generally ensured wi-
thout an errors, and workers have been aware of the need to focus 
more on the meaningful life of each particular senior and to think 
about how to allow older people to continue their habitual way of life.

Process audits are, in a sense, the culmination of our long -term acti-
vities and strategy. We have begun with development plans, consul-
tations, and quality audits years ago. At present, most of the social 
services are stabilized, oriented in the quality standards and are 
undergoing through inspections. The process audits are in general 
appreciate by social service providers in particular because of pro-
vided feedback on their interactions with clients, by providing practi-
cal incentives for their daily work with certain clients as well as by 
identifying institutional elements in their approach and proposals for 
solutions to address these. For the next period, we would like to be in 
position to offer process audits to all the providers who are interested 
in these.

PhDr. Jaroslava Sýkorová
Ředitelka Instand, z. ú.
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2. PROFIL ORGANIZACE

Mise organizace:

„Návrat dospělých lidí s mentálním postižením z ústavů zpět 
do společnosti s důrazem na ochranu jejich práv a normalizaci 
jejich života“.

Činnost naší organizace je utvářena firemní kulturou na základě spo-
lečně 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 čin-
nosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb;

• propojujeme spolupráci institucí, uživatelů sociálních služeb, opat-
rovníků, poskytovatelů, nestátních neziskových organizací, zadava-
telů, veřejnosti;

• nepřebíráme za ně odpovědnost, podporujeme jejich rozhodování 
a posilujeme kompetence k převzetí vlastní odpovědnosti.

2.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ INSTAND, Z.Ú.
• Nabízíme a realizujeme vzdělávací programy pro pracovníky v sociál-

ních službách, sociální pracovníky a management podle potřeb, na klíč.

• Realizujeme audity kvality poskytovaných sociálních služeb.

• Realizujeme procesní audity pro sociální služby Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením (DOZP), chráněné bydlení (CHB), do-
movy pro seniory (DpS).

• Zajišťujeme supervizi zkušenými supervizory s možností podpory 
při uzavírání kontraktu o cílech a výsledcích supervize.

• Nabízíme koučování pracovníků vedení.

 

2.2 LIDÉ

2. 2. 1 Správní rada
Luděk Hlaváček, předseda
PhDr. Renata Kocianová PhD., členka
Ing. Lada Vávrová, členka

2. 2. 2 Pracovníci organizace

PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka
Ing. Jana Pokorná, finanční manažerka
Mgr. Romana Trutnovská a Alena Mičkaninová, DiS. - koordinátorky 
dobrovolníků, manažerky projektů v Karlových Varech
Ing. Kristina Majerská – vedoucí kanceláře v Praze, vedoucí projektů

V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci projektu „Procesní audity - 
podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění“, financovaného 
z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a dále 
veřejné zakázky „Metodická podpora služeb v rámci projektu „Pod-
pora transformace v Moravskoslezském kraji III“.

Počátkem roku jsme zahájili realizaci veřejné zakázky k zajištění pro-
cesní podpory poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu 
v podmínkách MSK“.

3.1 PROCESNÍ AUDITY - PODPORA 
PROCESŮ VEDOUCÍCH 
K SOCIÁLNÍMU ZAČLENĚNÍ

Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Rozpočet: 4.300.495 Kč vč. DPH

Registrační číslo: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/0000703

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost (OPZ), Evrop-
ský sociální fond (ESF)

Aktivity a výstupy v roce 2017:

V roce 2017 proběhly 5denní procesní audity u prvních 8 poskyto-
vatelů sociálních služeb zapojených do projektu. Z pohledu druhu 
služby byly zastoupeny jak chráněná bydlení, tak domovy pro osoby 
se zdravotním postižením i jedna služba typu podpora samostat-
ného bydlení.

V rámci auditů probíhaly rozhovory jak s klienty, tak s pracovníky 
napříč všemi pracovními pozicemi ve službě, včetně vedoucích 
pracovníků. Jedním ze zdrojů pro práci auditorů byly snímky pra-
covních činností pracovníků v sociálních službách (PSS), které PSS 
vyplňovali po dobu tří týdnů před zahájením auditu, a které pak 
byly porovnány s výstupy zúčastněného pozorování PSS auditory 
po dobu 2 dnů. Audity probíhaly v souladu s Metodikou procesních 
auditů, která je unikátním know -how naší organizace.

V každém zařízení byly u 6 klientů služby provedeny analýzy přípa-
dového procesu, jejichž výstupem byla identifikace institucionálních 
prvků a shrnutí oblastí, ve kterých byla identifikována potřeba pod-
pory klientů, a oblastí, ve kterých se klientům podpory nedostává.

Významným výstupem auditů byla ale zejména identifikace příkladů 
dobré praxe, tj. procesů a činností, které vedou v dané sociální 
službě k sociálnímu začleňování. Poslední den auditu byla v kaž-
dém auditovaném zařízení vypracována a s vedením a pracovníky 
zařízení projednána závěrečná zpráva.

Po ukončení procesního auditu v každém auditovaném zařízení ob-
drželi evaluační dotazník k vyplnění auditoři i všichni pracovníci 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY
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auditovaného zařízení, kteří se auditu účastnili. Člen realizačního 
týmu, tzv. Evaluátor, následně průběžně prováděl jejich vyhodno-
cení a zapracování do závěrečné publikace „Manuál pro identifikaci 
příkladů dobré praxe a institucionálních prvků“, která bude předsta-
vovat jeden z významných výstupů projektu.

3.2 „EFEKTIVNÍ NAPLŇOVÁNÍ 
STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 
V PODMÍNKÁCH MSK“

Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2018

Rozpočet: 2.206.193 Kč vč. DPH

Registrační číslo: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_007/0000969

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF

Aktivity a výstupy v roce 2017:

Předmětem realizace zakázky je procesní podpora u vybraných 
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) 
a u vybraných Domovů pro seniory (dále „DpS“), v obou případech 
s působností v Moravskoslezském kraji.

I v roce 2017 nadále pokračovala metodická podpora v šesti zapo-
jených SAS prostřednictvím odborných konzultací poskytovaných 
třemi vysoce kvalifikovanými metodičkami pod odborným dohle-
dem garantky dané části veřejné zakázky. V souladu se schváleným 
harmonogramem realizace zakázky byla realizace procesních analýz 
v SAS zahájena až v roce 2018.

Naproti tomu ale ve čtyřech z pěti zapojených DpS proběhla v roce 

2017 již i samotná procesní analýza, a to podle zadavatelem zakázky 
schválené Metodiky procesní analýzy DpS. Ještě před samotným 
zahájením procesních analýz obeznámil INSTAND zástupce zapoje-
ných DpS s průběhem a účelem analýzy, se základními metodami, 
které jsou aplikovány při její realizaci, s časovým harmonogramem, 
s organizačními informacemi a neposlední řadě s dokumenty, které 
poskytovatelé obdrží a následně je budou zpracovávat v době před 
realizací procesní podpory.

Zpětné vazby, získané od poskytovatelů při závěrečném projednávání 
zjištění během procesní analýzy nám ukázaly, že se jedná o velice 
užitečnou aktivitu, která pomáhá pracovníkům pochopit smysl jejich 
pomoci uživatelům v celé své šíři – uvědomují si, že je potřeba se 
kromě, zpravidla bezchybně prováděné podpory v oblasti naplňování 
fyziologických potřeb, zaměřovat i na naplnění smyslu života uživatelů, 
zejména těch, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby.

3.3 „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, ESF

Aktivity a výstupy v roce 2017:

Předmětem plnění zakázky je realizace 20 třídenních auditů kvality za-
měřených 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 reali-
zace 10 pětidenních procesních auditů zaměřených na zefektivnění fun-
gování organizace a jejích procesů směrem k plnění základní funkce so-
ciálních služeb, a to sociální začleňování lidí se zdravotním postižením.

V prvních dvou měsících realizace zakázky byla pozornost věnována 
výběru poskytovatelů a konkrétních sociálních služeb, které měly být 
zapojeny do jednotlivých auditů kvality. V tomto období byla také 
realizačním týmem revidována Metodika auditů kvality. Po ukončení 
výběru poskytovatelů byly sestaveny auditorské týmy a dohodnuty 
konkrétní termíny realizace jednotlivých auditů kvality. Zástupci 
všech zapojených poskytovatelů byli ještě před samotným auditem 
kvality seznámeni s jeho průběhem a s potřebnou přípravou pracov-
níků i klientů na jeho bezproblémový průběh.

V roce 2017 proběhlo celkem 12 auditů kvality. Všechna zjištění byla 
zapojenými auditory s odpovědnými pracovníky diskutována a pra-
covníci byli podporováni v dobré praxi. Závěrečná zpráva z auditu 
obsahovala ke každé auditované oblasti návrhy auditorů, které byly 
důkladně projednány s vedením tak, aby mohly být využity pro další 
zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Z každého auditu kvality byl zpracován auditovaným poskytovatelem 
evaluační dotazník. Tyto evaluační dotazníky budou jedním ze zdrojů 
pro zpracování Souhrnné analýzy auditů kvality, která bude předsta-
vovat jeden z důležitých výstupů projektu.

Realizace procesních auditů byla v souladu s harmonogramem reali-
zace zakázky zahájena až v roce 2018. V polovině roku 2017 nicméně 
byly poskytovatelé sociálních služeb působící v MSK a zapojeni do 
procesu transformace osloveni s nabídkou zapojení do realizace pro-
cesního auditu. Z obdržených přihlášek k zapojení do projektu bylo 
realizačním týmem vybráno 10 poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
byly následně předloženy ke schválení zadavateli zakázky.
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4. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Vznik dobrovolnického centra: duben 2012

Financování: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje, Statutární město Karlovy Vary, 
INSTAND, z. ú., Nadační fond TESCO, ČSOB pomáhá regionům, Agro-
fert, T -mobile, Globus, KPMG.

Dobrovolnické centrum INSTAND realizuje šest dobrovolnických 
programů, dobrovolnický program DOHROMADY, dobrovolnický 
program pro seniory, dobrovolnický program 3G a od roku 2017 dob-
rovolnický program 5P, KOMPAS a Pomáháme tím, co umíme.

4.1 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 
DOHROMADY

Dobrovolnický program DOHROMADY je zaměřený na trávení vol-
ného času s lidmi se zdravotním postižením. Program vznikl v kon-
textu transformace pobytových sociálních služeb pro lidi s mentálním 
postižením v Karlovarském kraji. V praxi se totiž ukázalo, že lidé, kteří 
se přestěhovali z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále 
jen DOZP) do samostatného bydlení, často kolem sebe nemají dosta-
tečně funkční sociální síť ani dostatek kontaktů a zkušeností s mož-
nostmi trávení volného času.

Cílem programu je podpora zapojení členů cílové skupiny do běž-
ného života a pokud možno i navázání dlouhodobějších vztahů. Také 
se snažíme posilovat kompetence lidí s postižením pomocí budování 
důvěry v okolí a sami v sebe.

Dobrovolnický program je rozvíjen dvěma směry:

• Jeden směr se zaměřuje na klienty, kteří žijí v běžném prostředí 
mimo DOZP za podpory návazných sociálních služeb.

• Druhý směr se zaměřuje na podporu klientů, kteří žijí v DOZP ústav-
ního typu.

Většina dobrovolníků spolupracuje s klienty, kteří nebydlí v ústavních 
zařízeních.

V počátku dobrovolnického programu se jednalo zejména o klienty, 
kteří v průběhu minulých let opustili krajská ústavní zařízení v rámci 
zmíněného projektu. Cílová skupina se postupně rozšířila i na klienty, 
kteří žijí v rodinném prostředí nebo využívají sociální či pečovatelské 
služby. Z počátku tvořili cílovou skupinu zejména lidé s mentálním po-
stižením, nyní jsou to i lidé se zdravotním a kombinovaným postižením.

Program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi dobro-
volníkem a člověkem s postižením. Dobrovolník poskytuje klientům 
podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, 
procházky, sport, kino, tanec a divadlo (pasivně i aktivně) apod., podle 
přání klienta. Jsou vytvořeny medailonky klientů, které obsahují infor-
mace o jejich přání, zájmech a případných speciálních nárocích na 
dobrovolníka. Medailonky jsou k dispozici dobrovolníkům, dvojice jsou 
vytvořeny na základě společných zájmů a přání. Schůzky dobrovolníka 
s klientem probíhají pravidelně, rozsah je stanoven individuálně. Dob-
rovolníci také pořádají jednorázové akce – výlety, společenské akce, 
večírky apod. Již druhým rokem probíhá pravidelně každý týden na 

Vzdělání je cesta k rozvoji...
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střední pedagogické škole v K. Varech doučování lidí s postižením. Do-
učování probíhá pravidelně každý týden na střední pedagogické škole 
v K. Varech. Doučování realizují 2 dobrovolnice z této školy a účastní se 
ho 6 klientů. Někteří klienti se zde učí základy, jako je psaní, čtení nebo 
počítání. Druhá skupina „pokročilejší“ se zaměřuje na finanční gramot-
nost, práci na počítači nebo třeba hledání informací na internetu.

Dobrovolnický program v kraji funguje od r. 2012 a už se nám poda-
řilo navázat spolupráci s více než 40 dobrovolníky. Někteří dobrovol-
níci ukončili spolupráci z důvodu nástupu na vysokou školu mimo 
kraj. Často se nám daří, že místo nich nastoupí noví dobrovolníci.

V rámci podpory klientů, kteří bydlí samostatně a využívají návaz-
ných sociálních služeb, spolupracujeme s Rytmus - Od klienta k ob-
čanovi, o. p. s., Společností Dolmen, z. ú. a s pracovníky městských 
úřadů a krajského úřadu. V rámci podpory klientů, kteří žijí v DOZP 
ústavního typu, spolupracujeme s DOZP „SOKOLÍK“ v Sokolově.

Koordinátorka dobrovolnického programu je v pravidelném kontaktu 
se spolupracujícími organizacemi, předávají si informace o tom, ke 
komu by uvítali dobrovolníka, důležité informace o klientech, vy-
hodnocují spolupráci a řeší případné nesrovnalosti. Pokud se na nás 
obrátí nějaká organizace, že by potřebovala s něčím jednorázově po-
moc, oslovíme všechny dobrovolníky, zda by nemohli daný termín 
vypomoci. Jedná se např. o doprovod na koncert, pomoc s PC apod.

Realizace programu v roce 2017

Naši současní dobrovolníci jsou zejména z řad studentů gymnázií ve 
věku 17 – 19 let. Převážná část těchto studentů se chce hlásit na vysoké 
školy humanitního a pedagogického zaměření. V poslední době přibý-
vají dobrovolníci v produktivním věku, kteří mají střední, příp. vyšší od-
borné vzdělání. Většinou se jedná o lidi, kteří již někdy s danou cílovou 
skupinou pracovali nebo mají postiženého člověka v rodině.

Dobrovolníci působí v celém Karlovarském kraji – Karlovy Vary, So-
kolov, Chodov, Cheb, Ostrov a Kynšperk nad Ohří.

Aktivně spolupracujeme se středními a vyššími odbornými školami v Kar-
lovarském kraji, realizujeme zde přednášky o dobrovolnictví a nabízíme 
zapojení do dobrovolnických aktivit. Pravidelně prezentujeme dobrovol-
nictví na Střední odborné škole pedagogické, gymnáziu a VOŠ v K. Va-
rech, na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické 
v Karlových Varech a v Chebu, na gymnáziu v Karlových Varech a v Soko-
lově. Přednášky proběhly na podzim roku 2017, další proběhnou v r. 2018.

Dobrovolnický program je dále pravidelně prezentován na akcích 
v Karlovarském kraji, vyvěšením informačních letáků na důležitých in-
formačních místech po celém Karlovarském kraji, na našich webových 
stránkách a prostřednictvím facebooku, na webu dobrovolnik.cz.

V červenci 2017 jsme zorganizovali hromadný výlet do Zoo v Plzni. 
Výletu se zúčastnilo 7 klientů a 3 dobrovolníci. V srpnu jsme zorgani-
zovali výlet na Andělskou horu na Slavnosti princezny Alvíny. Výletu 
se zúčastnilo 6 klientů a 3 dobrovolníci. Dobrovolníci pořádají s kli-
enty různé výlety i samostatně – do K. Varů na kolonádu, do Marián-
ských lázní, na vánoční trhy apod. V prosinci pak probíhá každoroční 
vánoční posezení s dobrovolníky a klienty.

4.2 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM  
PRO SENIORY

Dobrovolnický program pro seniory je zaměřen na trávení volného 
času se seniory a rozvíjí se dvěma směry:

• Senioři žijící v Domovech pro seniory, pečovatelských domech, 
využívající denní a týdenní centra

• Senioři žijící samostatně (v rodině, s podporou pečovatelské služby)

V rámci programu spolupracujeme s Městským zařízením sociálních slu-
žeb Karlovy Vary, Domovem pro seniory v Chebu, Domovem pro seniory 
Mariánské Lázně, s Oblastní charitou Ostrov - domov pro seniory a denní 

centrum pro seniory a nově se Sociálními službami Kynšperk nad Ohří, 
p. o. (domov pro seniory). Dále také spolupracujeme s pracovníky měst-
ských úřadů, kteří mají přehled o seniorech, kteří by potřebovali podporu.

Realizace programu v roce 2017

Dobrovolnický program pro seniory realizujeme od roku 2014. Nyní 
spolupracujeme s 16 dobrovolníky.

Dobrovolnický program pro seniory je pravidelně prezentován s druhým 
dobrovolnickým programem na středních a vyšších odborných ško-
lách (viz výše).

V rámci skupinových aktivit probíhá v pečovatelském domě v K. Va-
rech pravidelně každý týden jóga pro seniory vedená dvěma dobro-
volnicemi. Ve stejném pečovatelském domě probíhá každý týden se-
tkání dobrovolníků a seniorů, kde hrají hry, povídají si a vyrábí různé 
dekorace. V Domově pro seniory v Mariánských Lázních probíhá 
každý týden setkání seniorů s dobrovolnicí, kde vyrábí různé věci 
a procvičují jemnou motoriku. Od podzimu 2017 nám také dobrovol-
nice dochází do domova do Staré Role.

V poslední době přibývá seniorů, kteří žijí ve svých domácnostech 
a jsou osamoceni. Kontaktují nás buď sami na základě informací od 
sociálních pracovníků městských úřadů, nebo přes terénní pečova-
telskou službu. Za nimi pak individuálně docházejí dobrovolníci. Zde 
se jedná většinou o procházky a popovídání si. V roce 2017 nám takto 
docházeli dobrovolníci za třemi seniorkami.

Pravidelně spolupracujeme s Městským zařízením sociálních služeb 
K. Vary při organizaci jednorázových akcí. Naši dobrovolníci dopro-
vází seniory do divadla, na koncerty, výstavy apod. Již třetím rokem 
proběhlo v prosinci Vánoční setkání v pečovatelském domě v Se-
verní, opět zahrálo hudební trio, které zařizuje naše dobrovolnice. 
Hudební trio zahrálo také v Domově pokojného stáří v Ostrově.

4.3 MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY PRO PODPORU RODIN 
A DĚTÍ

V rámci projektu Mentoringové preventivní programy pro podporu 
rodin a dětí jsou realizovány programy Pět P, KOMPAS, 3G a Pomá-
háme tím, co umíme. Každý program je zaměřen na konkrétní sku-
pinu dětí s odlišnými problémy. Díky rozsáhlosti těchto programů 
a jejich konkrétnímu zaměření, pokryjeme velkou část dětí a rodin, 
které potřebují podporu. Programy (vyjma programu 3G) jsou zamě-
řeny zejména na prevenci rizikového chování a podporu dětí selhá-
vajících ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou 
mentoringového vedení ve volnočasových aktivitách.

Vyjma dobrovolnického programu 3G, který již realizujeme a máme 
v něm jednoho dobrovolníka, se všemi ostatními mentoringovými 
programy jsme začali na podzim 2017.

Mentoringové preventivní program na podporu rodin a dětí jsou pra-
videlně prezentován s ostatními dobrovolnickými programy na střed-
ních a vyšších odborných školách (viz výše).

1) Program Pět P

Dobrovolnický program Pět P v Karlovarském kraji realizujeme od 
podzimu 2017. Tento program v kraji doposud chyběl. Poptávka po 
tomto programu v kraji je a vzhledem k tomu, že již realizujeme pro-
gram 3G, máme zkušenosti s prací s rodinami a dětmi a navázanou 
spolupráci s organizacemi pracujícími s rodinami a dětmi, rozhodli 
jsme se začít program realizovat.

Záměr programu:

Prevence rizikového chování a podpora dětí, které selhávají ve vzdě-
lávacím, výchovném a sociálním prostředí. Tato podpora probíhá for-
mou mentoringového vedení ve volnočasových aktivitách.
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5. PŘÍLOHY

5.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY ORGANIZACE

INSTAND v rámci své činnosti nabízí semináře na klíč. V rámci těchto 
seminářů může lektor reagovat na specifické vzdělávací potřeby pra-
covníků a tím je výuka velmi efektivní. Semináře na klíč jsou pro od-
běratele cenově výhodné, neboť jsou realizovány v jejich prostorách, 
a tím šetří náklady na ubytování a dopravu objednatele. Semináře mo-
hou být navíc realizovány pro více spřízněných poskytovatelů najed-
nou. Cena semináře se odvíjí od délky a celkového počtu účastníků. IN-
STAND měl v roce 2017 akreditovány následující vzdělávací programy:

5. 1. 1 AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ ČR PODLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., 
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Oblast kvality sociálních služeb

• Organizační struktura; 8 hodin

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

• Základy řízení lidských zdrojů; 8 hodin

• Seminář o supervizi - seznámení se s procesem, možnostmi a vyu-
žitím supervize v sociální oblasti; 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 po-
skytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 
200 hodin

• Individuální plánování; 16 hodin

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v soci-
álních 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

Dobrovolnický program Pět P je postaven na principu dobrovolnic-
kého vztahu mezi jedním dítětem a jedním vyškoleným dobrovol-
níkem starším 18 let. Dobrovolník se s dítětem setkává 1x týdně na 
2-3 hodiny. Pro práci dobrovolníka s dítětem je s rodinou zpracován 
individuální plán, který vychází z dané situace dítěte a jeho konkrét-
ního problému, který je předmětem spolupráce v rámci programu. 
Dobrovolník navštěvuje pravidelně supervize a také se účastní indivi-
duálních setkání s koordinátorem dobrovolníků.

2) Program KOMPAS

Dobrovolnický program KOMPAS v Karlovarském kraji realizujeme 
od podzimu 2017. Stejně jako program Pět P i tento program v kraji 
doposud chyběl. Společně s programem Pět P jsme se tedy rozhodli 
začít s realizací programu KOMPAS.

Záměr programu:

Prevence rizikového chování a podpora dětí, které selhávají ve vzdě-
lávacím, výchovném a sociálním prostředí. Tato podpora probíhá for-
mou mentoringového vedení ve volnočasových aktivitách.

Program KOMPAS je dobrovolnický sociálně preventivní volnočasový 
program pro malé skupinky dětí. Jeho název je vytvořen z počáteč-
ních písmen slov KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Pravidelně 
jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny se 2 dobrovolníci schází 
s malou skupinkou dětí. Program vytváří bezpečný tréninkový pro-
stor pro rozvoj a posilování sociálních dovedností dětí a navázání 
zdravých vrstevnických vztahů.

3) Program 3G

S realizací programu 3G – TŘI GENERACE jsme začali v roce 2016. 
Z počátku jsme se zaměřili zejména na propagaci programu prostřed-

nictvím našich webových stránek, webu dobrovolnik.cz, facebooku, 
distribucí informačních letáků, přednáškami a besedami.

Záměr programu:

Program 3G propojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, kteří ne-
mají 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.

4) Pomáháme tím, co umíme

Dobrovolnický program Pomáháme tím, co umíme, v Karlovarském 
kraji realizujeme od podzimu 2017.

Program jsme se rozhodli začít realizovat zejména z toho důvodu, že 
programy Pět P a KOMPAS jsou zaměřeny na děti se širokým spek-
trem problémů, často po traumatickém zážitku či s různými handi-
capy. Vzhledem k tomu je podmínkou účasti v programu věk 18 let. 
V našem kraji nemáme žádnou veřejnou vysokou školu a dobrovol-
níky čerpáme zejména z řad studentů středních škol. Studenti mladší 
18 let by se také rádi zapojili do programu na podporu dětí. Rozhodli 
jsme se proto vytvořit program, který bude zaměřen na děti, které 
mají problémy s učením a budou se do něho moci zapojit dobrovol-
níci starší 15 let. K realizaci programu jsme se rozhodli i z toho dů-
vodu, že často je poptávka pouze po doučování, kdy dítě má pouze 
problémy s učením.

Naše dobrovolnické centrum je také součásti Rady dobrovolnic-
kých center severozápad. Součástí této RADY jsou dobrovolnická 
centra z Ústeckého a Karlovarského kraje. V rámci RADY probíhají 
pravidelné schůzky zhruba jednou za tři měsíce. Na schůzkách jsou 
předávány aktuální informace z dobrovolnictví a z jednotlivých dob-
rovolnických center.
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5. 1. 3 AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE 
A TĚLOVÝCHOVY PODLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB., 
O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

• Nové přístupy v sociální práci; 8 hodin

• Individuální plánování a individuální přístup k osobám s postiže-
ním; 8 hodin

• Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s po-
stižením; 8 hodin

• Alternativní a augmentativní komunikace; 8 hodin

• Inkluzivní vzdělávání; 8 hodin

• Sebezkušenost a sebereflexe; 8 hodin

• Seminář o supervizi; 8 hodin

• Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka 
s postižením; 8 hodin

• Osvojení manažerských dovedností – řízení porad a systém předá-
vání informací; 24 hodin

• Osvojení manažerských dovedností – strategické řízení; 20 hodin

• Osvojení manažerských dovedností – výběr a hodnocení pracov-
níků; 20 hodin

• Podporované rozhodování; 16 hodin

• Úvod do podporovaného rozhodování; 8 hodin

• Profesionální opatrovnictví; 16 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 po-
stižením; 8 hodin

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

• Úvod do krizového plánování; 8 hodin

Příspěvek na péči

• Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti osob na 
pomoci jiné osoby; 40 hodin

• Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti 
osob na pomoci jiné osoby; 24 hodin

• Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob na 
pomoci jiné osoby; 16 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 posu-
zování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

• Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posuzo-
vání stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

• Specifika přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci posuzo-
vání stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

• Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posu-
zování stupně závislosti na pomoci jiné osoby - zaměření na dětský 
věk; 8 hodin, PC/SP/VP/PP

• Základní kasuistický seminář; 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

• Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY - po-
moc zdravotně postiženým

• Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program pro seniory - po-
moc seniorům

• Dobrovolnická služba – Mentoringové preventivní programy pro 
podporu rodin a dětí
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6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017
Účetní jednotka 
nemá pobočku 

ani jinou část 
obchodního 

závodu 
v zahraničí.
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6. ZPRÁVA AUDITORA
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KONTAKTY

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

IČ: 26648989
DIČ: CZ26648989

Sídlo:
5. května 1323/9
Praha 4
140 00
Tel.: 261 218 584

Pobočka Karlovy Vary:
Stará Kysibelská 602/45
Karlovy Vary - Drahovice
360 01
Tel.: 605 001 954

E-mail: info@instand.cz
Internet: www.instand.cz
Bankovní spojení: 2200886538/2010

... a rozvíjet se znamená růst
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