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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY  

Rok 2018 se pro naši organizaci nesl v duchu personálních změn. PhDr. 
Jaroslava Sýkorová, která stála již při zrodu INSTANDu před patnácti lety,                                        
a vždy představovala hlavní pilíř naší organizace, se rozhodla ředitelské 
„žezlo“ předat dál. V polovině roku se novou ředitelkou stala jedna z našich 
dlouholetých externích spolupracovnic, nicméně ještě před koncem roku 
došlo ke změně a tyhle role jsem se chopila já, po zkušenostech s řízením 
projektů naší organizace a vedením kanceláře. Byla to pro mne veliká výzva 
a pevně věřím, že i pod mojí taktovkou zůstane dobré jméno organizace 
zachováno. K personálním změnám došlo rovněž v naší karlovarské pobočce, 
ve které jsme náš tým posílili o Bc. Annu Handrychovou. Anička se stala 
koordinátorkou programu dobrovolnictví pro Karlovarský kraj a pod jejím 
vedením i nadále úspěšně pokračuje činnost dobrovolnického centra,                                  
ve spolupráci s Mgr. Romanou Trutnovskou, vedoucí karlovarské kanceláře, 
která s námi úzce spolupracovala i v době čerpání rodičovské dovolené. 

  

Kromě personálních změn jsme se rozhodli rovněž pro změnu sídla 
organizace, i když se jednalo pouze o formální změnu, protože sídlo jsme 
přesunuli z Prahy do Karlových Varů do prostor, ve kterých již několik let sídlí 
naše dobrovolnické centrum.  

  

I v tomto roce jsme nadále pokračovali v realizaci projektů, zejména 
projektů zaměřených na procesní audity a audity kvality. Dva z projektů, 
zaměřených právě na realizaci auditů, jsme v roce 2018 úspěšně dokončili. 
Zpětné vazby, získané od poskytovatelů po skončení auditů nám ukázaly, 
že se jedná o velice užitečnou aktivitu, která pomáhá pracovníkům 
pochopit, že je potřeba se kromě podpory v oblasti naplňování 
fyziologických potřeb, zaměřovat i na naplnění smyslu života uživatelů, 
zejména těch, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby. V tomto 
spatřujeme největší význam procesních auditů u poskytovatelů sociálních 
služeb a byli bychom rádi, pokud by na tuto aktivitu mohlo dosáhnout co 
nejvíce poskytovatelů. 

  

Těší nás, že kromě projektů zaměřených na audity, jsme počátkem roku 
zahájili rovněž realizaci projektu s názvem „Zpět do života“, jehož základní 
cíl plně koresponduje s hlavní misí naší organizace: vrátit lidi s mentálním 
postižením zpět do života. Projekt je financovaný z prostředků 
Československé obchodní banky, a.s. v rámci grantového programu Karty 
dobré vůle a je zaměřen na podporu klientů při přechodu z pobytové 
služby do samostatného bydlení a na nákup potřebného vybavení, které 
klientům chybí a nemohou si jej pořídit z vlastních zdroj 

Ing. Kristina Majerská, ředitelka 
 



 

1. 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 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. 

 
 

• pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky                 
a management podle potřeb, na klíč 

1.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ INSTAND Z.Ú.  

• Realizujeme audity kvality poskytovaných sociálních služeb. 

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

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

• 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 a Bc. Anna Handrychová - koordinátorky dobrovolníků, 
manažerky projektů v Karlových Varech 

 



2. REALIZOVANÉ PROJEKTY   

2.1 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),                        
Evropský sociální fond (ESF) 

 

Aktivity a výstupy v roce 2018: 

V roce 2018 proběhly 5denní procesní audity u zbylých 8 poskytovatelů 
sociálních služeb zapojených do projektu. Z pohledu druhu služby byly 
zastoupeny jak chráněná bydlení, tak domovy pro osoby se zdravotním 
postižením. 

Audity byly realizovány v souladu s naší organizací unikátně zpracovanou 
Metodikou procesních auditů. 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 pracovních 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.  

 

V každém zařízení byly u 6 klientů služby provedeny analýzy případového 
procesu, jejichž výstupem byla identifikace institucionálních prvků               
a shrnutí oblastí, ve kterých byla identifikována potřeba podpory 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 každém auditovaném 
zařízení vypracována a s vedením a pracovníky zařízení projednána 
závěrečná zpráva. 

 



Výsledky průběžně prováděného vyhodnocování evaluačních dotazníků 
vyplněných auditory i pracovníky auditovaných zařízení byly zapracovány 
do závěrečné publikace „Manuál pro identifikaci příkladů dobré praxe                                       
a institucionálních prvků“, která byla finalizována v posledních měsících 
realizace projektu. Publikace obsahuje příklady dobré praxe,                                                       
i institucionální prvky, které brání sociálnímu začlenění a jejich zastoupení                                     
v auditovaných službách a návrhy na změny. Manuál je k dispozici                                       
na stránkách naší organizace na následujícím odkazu: 
http://www.instand.cz/cz/zaverecna-publikace.html 

 

Výstupy projektu byly představeny rovněž na závěrečných seminářích pro 
poskytovatele, které jsme uspořádali v červenci. Do organizace a vedení 
seminářů byl zapojen jak zástupce z řad auditorů zapojených do projektu, 
tak rovněž pracovníci poskytovatelů, kteří sami procesním auditem prošli                      
a kteří tedy mohli autenticky předávat informace o průběhu, smyslu                                   
a výsledcích auditů účastníkům semináře. Obsahem seminářů bylo 
zprostředkování informací o významu, cílech a průběhu procesních auditů, 
dále předání informací o výsledcích auditů a workshop zaměřený                                          
na identifikaci příkladů dobré praxe a institucionálních prvků v sociálních 
službách poskytovaných účastníky semináře. S nabídkou účasti na semináři 
bylo osloveno téměř sto zástupců z řad poskytovatelů sociálních služeb                               
(s místem působení v rámci celé ČR). 
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2. 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 2018: 

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.  

V roce 2018 proběhly procesní analýzy v šesti SAS a v poslední z pěti 
zapojených DpS. 

Tříčlenné týmy pracovaly podle zadavatelem zakázky schválené 
Metodiky procesní analýzy. Analýzy byly realizovány bez obtíží, v úzké 
součinnosti s jednotlivými poskytovateli. Z evaluačních dotazníků 
zpracovaných poskytovateli byly procesní analýzy vnímány jako 
partnerské, poskytovatelé je vnímaly jako podporu s dostatečným 
prostorem pro vlastní otázky, a oceňovali především otevřenost 
auditorského týmu a možnost diskuse v posledním dnu analýz při 
závěrečném projednávání závěrečné zprávy. Poskytovatelé vnímali 
přínos procesní analýzy ve zpětné vazbě na průběh poskytované 
služby a v podnětech ke zkvalitnění nastavení průběhu služby. 

Výstupem zakázky jsou následující dokumenty: 

• Manuál pro metodiky pro realizaci metodické podpory               
ve vybraných sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi               
v Moravskoslezském kraji 

• Metodika pro provádění procesní analýzy v DpS a v SAS 

• Závěrečné zprávy z procesních analýz včetně příloh 

• Souhrnná zpráva o realizaci procesní podpory sociálních služeb               
u vybraných poskytovatelů v rámci projektu „Efektivní naplňování 
střednědobého plánu v podmínkách MSK“ 

 



2. 3 PODPORA TRANSFORMACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  

• 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 2018: 

Předmětem plnění zakázky je realizace 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 2018 proběhlo celkem 8 auditů kvality a 9 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. 

Z každého auditu byl zpracován auditovaným poskytovatelem evaluační 
dotazník. Z evaluačních dotazníků vyplývalo, že poskytovatelé hodnotí 
průběh auditů velmi pozitivně a vstřícně přijímají i výstupy v závěrečné 
zprávě a doporučení auditorek.  

 Kromě samotných závěrečných zpráv budou právě evaluační dotazníky 
jedním ze zdrojů pro zpracování Souhrnné analýzy auditů kvality                   
a Souhrnné analýzy procesních auditů, která bude představovat jeden 
z důležitých výstupů projektu, vypracovaných počátkem roku 2019. 

 



2. 4 ZPĚT DO ŽIVOTA 

• Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 

• Rozpočet: 100 000 Kč bez DPH 

• Zdroj financování: Československá obchodní banka, a.s. - grantový 
program Karty dobré vůle. 

 

Cílem projektu bylo podpořit mladé lidi s handicapem, kteří vyrůstali                              
v ústavní péči a jsou připraveni žít běžným životem ve vlastním bytě, ale 
nemají prostředky na jeho vybavení. Projekt je zaměřen právě na zajištění 
základního vybavení bytu, jako je lednička, pračka, postel, či skříně. Aby 
mohl být projekt realizován, musí být naplněn základní předpoklad, tj. 
získání bytu. Do projektu byli zařazeni tři klienti Jedličkova ústavu, p. o.                             
v Liberci. Tito tři mladí klienti Jedličkova ústavu měli žádost o přidělení bytu 
na Magistrátu Města Liberec. V roce 2018 byl byt přidělen dvěma klientům, 
kteří tak mohli být z projektu v tomto roce podpořeni. 

 

Tito klienti (žena 29 let a muž 25 let) se přestěhovali                   
do bezbariérových bytů v srpnu 2018 a nový způsob bydlení a života mimo 
ústav zvládají za podpory osobní asistence – terénní sociální služby, která 
podporuje klienty v jejich domácnosti. Samostatné bydlení jim umožnilo 
vykročit z pobytové sociální služby do běžného života, odpoutat se od 
instituce, využívat běžně dostupné zdroje,                                  v rámci svých 
možností se začlenit do společnosti a žít v maximální možné míře život 
podle svých představ. Do svých nových domácností si díky projektu mohli 
zakoupit vybavení jako např. ledničku, pračku, válendu, skříňky, stůl a židle 
atd. 

 



3. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM  

• Vznik dobrovolnického centra: duben 2012 

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

• Dobrovolnické centrum INSTAND realizuje sedm dobrovolnických 
programů: 

• dobrovolnický program DOHROMADY,  

• dobrovolnický program pro seniory,  

• dobrovolnický program 3G,  

• dobrovolnický program 5P,  

• KOMPAS, Pomáháme tím, co umíme 

• nově od roku 2018 dobrovolnický program Dobrovolníci v nemocnicích  

 

 



Dobrovolnický program DOHROMADY 

je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením. 
V roce 2018 byli cílovou skupinou zejména lidé s mentálním nebo 
kombinovaným (tělesným postižením) žijících 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 Instandu. Společně pak tráví volný čas, chodí na výlety, povídají 
si, hrají společenské hry, chodí do kina, divadla či na koncerty nebo na hokej 
apod. Dobrovolnice ze Sokolova každoročně pořádá letní výlet s klienty 
Dolmenu (chráněné bydlení). V roce 2018 navštívilo 9 klientů Karlovarskou 
hvězdárnu. Jiná dobrovolnice uspořádala v Sokolově malování keramických 
hrnků pro tyto klienty. Již třetím rokem probíhá doučování lidí s postižením 
na střední pedagogické škole v K. Varech. Doučování realizuje                                                
1 dobrovolnice z této školy a účastní se ho 4 klienti. V roce 2018 bylo 
zapojeno do tohoto programu celkem 13 dobrovolníků.  

 



Dobrovolnický program pro seniory 

je zaměřen na trávení volného času se seniory, kteří žijí v domovech pro 
seniory, v domovech s pečovatelkou službou nebo samostatně ve svém 
bydlení. V roce 2018 jsme spolupracovali zejména s Městským zařízením 
sociálních služeb Karlovy Vary, Sociálními službami Kynšperk nad Ohří, p. o. – 
domovem pro seniory, s pracovníky městského úřadu v Karlových Varech 
nebo nás oslovují přímo rodiny seniorů. Nově jsme začali spolupracovat se 
Židovskou obcí v Karlových Varech, která se stará o klienty přeživší holokaust 
nebo jejich příbuzné. 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. Celkem docházelo k seniorům v roce 2018 22 dobrovolníků. 

 



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. V roce 2018 byli 
celkem zapojeni do těchto programů 2 dobrovolníci. 



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. V roce 2018 jsme pokračovali s propagací tohoto programu, 
ve vyhledávání vhodných rodin a zároveň se nám podařilo najít 1. 
dvojici dobrovolník – rodina a dítě.  

 



Program Dobrovolníci v nemocnicích 

vznikl v září 2018 a je zaměřený na psychickou 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 - predčítá pacientům, povídá si s nimi, 
hraje si s dětskými pacienty či se společně věnují tvořivým činnostem. 
Tento program vznikl ve spolupráci s Karlovarskou krajskou knihovnou                    
a v rámci tohoto programu jsme začali spolupracovat s Karlovarskou 
krajskou nemocnicí – konkrétně s dětským a interním oddělením. 
V roce 2018 docházelo do nemocnice celkem 8 dobrovolníků. 

 

 



Propagace dobrovolnických programů  

v roce 2018 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, vyvěšením informačních letáků na důležitých 
informačních místech po celém Karlovarském kraji, na našich webových 
stránkách a prostřednictvím facebooku nebo na webu dobrovolnik.cz. 
Zároveň vyšly články o programech v Krajských listech a v Ostrovském 
měsíčníku. Dobrovolnické programy byly také prezentovány v rámci týdne 
pro dobrovolnictví na Českém rozhlasu Karlovy Vary.  

Dobrovolníci  

v roce 2018 jsme měli celkem 46 dobrovolníků. Proběhly celkem 4 vstupní 
školení pro dobrovolníky. Započali jsme spolupráci s novou supervizorkou pí 
Lhotskou z Klášterce nad Ohří, která vedla ke konci roku 2018 první supervizi 
pro dobrovolníky a 2 psychodiagnostiky pro zájemce o mentoringové 
programy. 1 dobrovolnice s mentálním postižením z Instandu získala ocenění 
Křesadlo 2018. V průběhu roku byla pro dobrovolníky uspořádána 
Dobročajovna a Vánoční poděkování dobrovolníkům v prostorách 
Karlovarské krajské knihovny. Dobrovolníci byli účastni i na jiných akcí (mimo 
rámec programů Instandu) – např. Čokofest.  

Dobrovolníci jsou z řad studentů středních škol, ale také lidé 
v produktivním věku nebo senioři. Dobrovolníci působí v celém 
Karlovarském kraji – Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Cheb, Ostrov a 
Kynšperk nad Ohří.  
 

Naše dobrovolnické centrum je také součásti Rady dobrovolnických 
center severozápad. V roce 2018 jsme jako Instand převzali vedení 
RADY dobrovolnických center regionu Severozápad. Zároveň jsme se 
zúčastnili pravidelných schůzek, na kterých jsou předávány aktuální 
informace z dobrovolnictví a z jednotlivých dobrovolnických center. 
Také jsme navštívili celonárodního setkání koordinátorek programu 
3G v Praze.  

 



4. PŘÍLOHY 

4. 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 pracovníků 
a tím je výuka velmi efektivní. Semináře na klíč jsou pro odběratele cenově 
výhodné, neboť jsou realizovány v jejich prostorách, a tím šetří náklady 
na ubytování a dopravu objednatele. Semináře mohou být navíc 
realizovány pro více spřízněných poskytovatelů najednou. Cena semináře 
se odvíjí od délky a celkového počtu účastníků. INSTAND měl v roce 2018 
akreditovány následující vzdělávací programy: 

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 využitím 

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 poskytování 

sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 200 hodin 
• Individuální plánování; 16 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 
• 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 

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

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

stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin 
• Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování 

stupně závislosti na pomoci jiné osoby - zaměření na dětský věk; 8 
hodin, PC/SP/VP/PP 

• 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 2018 

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

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

IČ: 26648989 

DIČ: CZ26648989 

  

Sídlo: 

Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

Tel.: 605 001 954 

  

E-mail: dobrovolnictvi@instand.cz 

Web: www.instand.cz 

Bankovní spojení: 2200886538/2010 

 


