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1. Úvodní slovo reditelky

Opening word of director

Rok 2015 vnímám jako významný předěl v existenci naší organizace.
V tomto roce jsme si znovu významně uvědomili, jak je naše činnost závislá na dotační politice z ESF. Snažili jsme se vždy naplňovat stanovené poslání a zásady, a to zejména prosazování kvality
v poskytování sociálních služeb, přispívání k ochraně práv uživatelů
sociálních služeb a hledání nových způsobů a postupů tam, kde je
potřeba zlepšovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením, pracovní činnosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. V praxi
to znamená, že jsme vždy věnovali velké úsilí přípravě nových metodik pro posuzování kvality poskytovaných sociálních služeb a vytváření nových vzdělávacích programů podle zjištěných vzdělávacích
potřeb pracovníků v sociálních službách. Jedná se zpravidla o finančně náročné projekty jak při přípravě, tak při realizaci. Vzhledem k finanční situaci v sociálních službách je možné tyto aktivity
realizovat pouze v rámci programů z ESF či jiných dotačních zdrojů.
Díky absenci výzev došlo ve druhé polovině roku 2015 k utlumení
činnosti organizace na naprosté minimum. Abychom předešli do
budoucna podobné situaci, nechali jsme si zpracovat procesní audit organizace a chceme se cíleně věnovat rozvoji takových aktivit,
které by zajistily její finanční stabilitu. Na podzim jsme připravili nabídku vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách,
bohužel, ti jsou díky pokřivenému „trhu“ vzdělávání nasyceni bezplatnými vzdělávacími aktivitami z minulého období, takže o naši
nabídku neprojevili zájem. Koncem roku 2015 jsme podali v rámci
vyhlášených výzev z ESF žádosti o podporu tří projektů.

The year 2015 was an important turning point in the existence of
our organization. We have had realise, once again, how dependent
we are on subsidy policy of EFS (European Social Funds). We have
always strived to lived up to established our mission and principles,
especially when enforcing quality in social services provisioning,
contributing to the protection of social service user rights, and searching for new ways and procedures for situations, in which the need
to improve the lives of vulnerable people and the necessity to better the working practices of social service providers exists in equal
measure.

Velmi pěkně se rozvíjí činnost Dobrovolnického centra v Karlovarském kraji, ale je potřeba podotknout, že i tuto činnost musíme částečně financovat z vlastních zdrojů.
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Můžeme všem našim příznivcům slíbit, že uděláme vše pro to, aby
činnost naší organizace opět přinášela novou inspiraci pro sociální
služby a jejich management. Naší situaci, a určitě i situaci dalších
podobných organizací, by nesporně prospěla systémová opatření
vládních orgánů, která by pomohla zajistit jejich stabilitu i v době
projektové absence.

PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka

In practice, we have been devoted to the preparation of new methods for assessment of supplied social services and to the creation
of educational programs, according to observed needs of staff working in social services. These projects are usually financially demanding, in both phases, preparation and realization. Given the financial
situation in social services, the only possibility how to implement
these projects is to use finance from EFS programs or other donation sources. Due to the absence of invitations in the second half
of 2015, the activity of our organisation was reduced to an absolute
minimum. In order to prevent similar situations in the future, we
conducted an audit of our processes and would now like to focus on
activities, which ensure our financial stability. During the autumn,
we prepared the proposal for educational programs for workers in
social services. Unfortunately, due to a distorted “market”, social
workers are fully supplied with free educational activities from previous terms and therefore did not show any interest in our proposal.
By end of 2015 we submitted three requests for project support within EFS invitations.

There has been a significant improvement in development of the
Voluntary Centre in the Karlovy Vary region. However, it is important
to remark, that even this activity has to be supported from our own
financial resources.
We would like to promise to all our supporters that we will do our
best to make activities of our organisation to bring new inspiration
to social services and their management.
To help to our organization and surely to organizations similar to
ours, the systematic government arrangements, which help to secure organization stability in times of project absence, should be
adopted.

PhDr. Jaroslava Sýkorová
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2. Profil organizace
Činnost naší organizace je utvářena firemní kulturou na základě
společně sdílených hodnot a procesů:

• posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám

• ctíme hranice činnosti vyplývající z poslání společnosti

• podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

• 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

2.1

POSLÁNÍ A CÍLE INSTAND, Z. Ú.

• prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb
• přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb
• usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí
• přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání
• prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení
kvality ve veřejných službách
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3. Realizované projekty

2.2

LIDÉ

2.2.1

Správní rada

Luděk Hlaváček, předseda
PhDr. Renata Kocianová PhD., členka
Ing. Lada Vávrová, členka
2.2.2

Pracovníci sdružení

Ing. Jana Pokorná, finanční manažerka
Mgr. Romana Trutnovská, koordinátorka dobrovolníků
Bc. Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu
Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice, finanční
manažerka
Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit
Mgr. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit
Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu
Mgr. Lucia Hanáková, administrativní pracovnice
V roce 2015 pracovalo pro organizaci 9 osob v hlavním pracovním poměru, přepočtený počet úvazků činil 3,9 úv. a dále formou dohod o pracích mimo pracovní poměr celkem 51 osob,
v přepočteném úvazku 1,6.

V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci aktivit projektů OP LZZ: „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“, „Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám“ a „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“.

i v návrhu připravovaného občanského zákoníku. To vše formou mezinárodní spolupráce a za pomoci
zahraničního know‑how.

V roce 2014 jsme uspěli ve veřejné soutěži vyhlášené v rámci projektu
„Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK
II.“, a v roce 2015 jsme pokračovali v realizaci klíčové aktivity č. 2 –
„Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb“.

Specifické cíle projektu:

3.1 MODELY PODPORY
PRO ROZHODOVÁNÍ LIDÍ
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

2. Vytvořit klíčové nástroje pro zavedení profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství - metodiky, etické kodexy, vzdělávací kurzy.

1. Podpořit vznik tematické sítě
v Karlovarském kraji za účasti relevantního zahraničního partnera prostřednictvím fungující
konzultační skupiny.

• Rozpočet veřejné zakázky: 7 327 917,72 Kč vč. DPH

3. Vytvořit a pilotně vyzkoušet fungování modelu
profesionálního opatrovnictví a profesionální
metodické podpory pro podpůrce v konkrétních podmínkách Karlovarského kraje.

• Registrační číslo: CZ.1.04/5. 1. 01/77.00025

Partneři projektu:

• Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF a státní rozpočet ČR

• Liga lidských práv (ČR)

• Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015

Cíl projektu
Cílem projektu bylo v konzultačním procesu v rámci tematické sítě
inovovat praxi výkonu opatrovnictví ve vazbě na nové trendy v této
oblasti vyplývající z přijatých mezinárodních dohod a odrážející se

• Mental Disability Advocacy Center (Maďarsko)
Aktivity projektu
V roce 2015 se v projektu nadále pravidelně scházela konzultační
skupina složená z vybraných zástupců relevantních aktérů praxe
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opatrovnictví a podporovaného rozhodování (obce,
soudy, soc. služby, kraj, rodiny), která pravidelně diskutovala postupy a obsah projektu. Konzultační skupina projednávala a připomínkovala všechny výstupy
projektu. V posledních měsících projektu byla vytvořena Závěrečná zpráva z realizace projektu, kterou
připomínkovali a doplnili členové konzultační skupiny
o své zkušenosti s projektem a své názory na to, co by
se podle nich mělo změnit v oblasti výkonu jejich profese v návaznosti na aktivity, výstupy a témata projektu.
V klíčové aktivitě č. 6. projektu probíhala aktualizace
vytvořených prvních verzí metodických materiálů. Metodiky byly aktualizovány a doplněny na základě nových
informací a zkušeností v projektu. Dále byla vytvořena
finální verze Etického kodexu pro opatrovníky a pro
podpůrce a vytvořen návrh vybraných standardů kvality
procesu výkonu opatrovnictví. Na tvorbě i aktualizaci se
podíleli členové realizačního týmu i konzultační skupiny
a rovněž další pracovníci zapojení do projektu, opatrovníci a metodik podpory při rozhodování. Finální verze
metodik byly recenzovány třemi nezávislými odborníky.
V roce 2015 byly nadále v praxi zkoušeny nové nástroje
a instituty. V projektu byl zaměstnán metodik podpory,
který vyhledával lidi s mentálním postižením, mapoval
jejich situaci a zjišťoval potřeby podpory při rozhodování. Následně se pokoušel oslovit lidi v okolí do pozic
podpůrců, případně je vyhledával v komunitě a/nebo
přes dobrovolnické centrum INSTAND, z. ú. Podařilo
se navázat spolupráci se třemi podpůrci a dvěma lidmi,
kteří působili jako tzv. propojovatelé. Metodik podpory
se také zapojil do práce s rodiči osob s postižením.
Z aktivit s rodiči byla zpracována „Zpráva ze setkávání
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s rodiči“ popisující zkušenosti z práce s rodiči a jejich
perspektivou a zkušeností s danou problematikou.
V Sokolově a Chodově pokračovala spolupráce s veřejnými opatrovníky, do které byl zapojen i metodik
podpory. V projektu dále působily dvě ženy v rolích profesionálních opatrovnic. Postupně se seznamovaly s vytipovanými lidmi s mentálním postižením a byly podány
návrhy na změnu opatrovníka ve čtyřech případech. Do
konce projektu rozhodl soud ve dvou případech ze čtyř
podaných návrhů. Jedna z žen se stala opatrovnicí dvou
uživatelek. Obě ženy potvrdily svůj zájem pokračovat ve
výkonu opatrovnictví, respektive s ním hned, jak soud
rozhodne, započít, a to i po skončení projektu.
5. 2. 2015 se v Karlových Varech uskutečnila závěrečná
mezinárodní konference. Konferenci zahájila úvodním
slovem vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Konference se účastnilo pět
zahraničních mluvčích z Maďarska a Švédska včetně
zástupce zahraničního partnera projektu. Kromě členů
realizačního týmu a konzultační skupiny se aktivně
účastnilo konference pět mluvčích z ČR. Jednalo se
o zástupce MDAC, Ligy lidských práv, Kanceláře veřejného ochránce práv a Úřadu vlády. Z konference byl
vytvořen sborník.
V roce 2015 vyšly v Karlovarském deníku dva články.
Dne 28. 2. 2015 článek s názvem „Mezinárodní konference o opatrovnictví a podporovaném rozhodování“,
který informoval o konferenci, plánovaném závěrečném workshopu a dalších aktivitách projektu. Dne
31. 3. 2015 článek s názvem „Změna systému opatrovnictví“, který informoval o závěrečném workshopu
a dokončení posledních výstupů projektu.

25. 3. 2015 se uskutečnil závěrečný workshop v Praze v sídle Úřadu
vlády za účasti zástupců klíčových institucí státní správy a neziskových
organizací zaměřujících se na problematiku opatrovnictví a jeho alternativ a přípravě nového samostatného zákona o opatrovnictví a jeho
alternativách. Na workshopu nechyběli ani zástupci rodičů z Karlovarského kraje. Na workshopu byly shrnuty výstupy a zjištění projektu,
probíhala diskuze na potřebná témata a byl plánován další postup
a spolupráce po ukončení projektu. Na workshopu byly předány informace o výstupech projektu a byly distribuovány tištěné výstupy.
Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 3. 2015.
Výstupy projektu v roce 2015:
• Metodika výkonu opatrovnictví
• Metodika výkonu podpůrcovství
• Sborník ze závěrečné mezinárodní konference
• Závěrečná zpráva z realizace projektu
• Zpráva ze setkávání s rodiči

3.2

PODPORA TRANSFORMACE
POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V PARDUBICKÉM KRAJI

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Rozpočet projektu: 4 915 785, 36 Kč
Registrační číslo: CZ.1.04/3. 1. 03/87.00026
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ESF a státní rozpočet ČR

Cíl projektu
Cílem projektu bylo v šesti příspěvkových organizacích vytvořit transformační plány Pardubického kraje (Domov na hradě Rychmburk,
Domov pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov na
rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka, Domov pod
Kuňkou Ráby). Tvorba transformačních plánů probíhala za podpory
externích konzultantů, odborníků pro kvalitu sociálních služeb. Na
základě transformačních plánů byla v závěru projektu vypracována
„Závěrečná zpráva z procesu tvorby transformačních plánů“. Součástí
projektu byly také vzdělávací aktivity pro pracovníky jednotlivých
zapojených zařízení, a to na základě zjištěných vzdělávacích potřeb
v úvodu realizace projektu. Inovativní metodou projektu bylo využití
individuální supervize pro klíčové pracovníky k tvorbě individuálních
plánů jednotlivých uživatelů.
Partner projektu:
• Pardubický kraj
Aktivity projektu
V roce 2015 byly ve všech zařízeních dokončeny transformační plány.
V průběhu jejich tvorby byly uskutečněny konzultace vedení jednotlivých zařízení se zástupci zřizovatele a externími konzultanty. Během
těchto konzultací byly prodiskutovány problematické oblasti strategického plánování jednotlivých sociálních služeb. V posledních dvou měsících realizace projektu byla zpracována Závěrečná zpráva z tvorby
transformačních plánů, která obsahuje souhrn hlavních výstupů za
všechna zapojená zařízení a je dobrým podkladem pro další plánování
rozvoje sociálních služeb pro zřizovatele. V roce 2015 bylo dokončeno
také vzdělávání pracovníků zapojených sociálních služeb.
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Výstupy projektu v roce 2015

◦◦

• Transformační plány 6 příspěvkových organizací Pardubického kraje
• Závěrečná zpráva z tvorby transformačních plánů

• Dalšími cíli bylo poskytnout tyto vzdělávací programy ve vysoké
kvalitě a osobám, které prokážou dostatečnou kvalifikaci.

3.3

Aktivity projektu

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE
KVALITNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Období realizace: 1. 12. 2013–30. 6. 2015

Projekt kvalitním vzděláváním ke kvalitním službám zahrnoval realizaci pěti vzdělávacích aktivit:

Rozpočet projektu: 1 963 610,40 Kč

• Odborné stáže pro pracovníky pobytových zařízení

Registrační číslo: CZ.1.04/3. 1. 03/A7.00205
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ESF a státní rozpočet ČR
Cíl projektu
Cílem projektu bylo rozvinout odborné kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím zacílených vzdělávacích
programů pro manažery sociálních služeb, metodiky a sociální pracovníky. Dílčí cíle projektu:

◦◦
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◦◦

Management v sociálních službách,

◦◦

Řízení lidských zdrojů,

◦◦

Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality,

• Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality
◦◦

systém stáží zaměřený na zvyšování kvality poskytovaných
služeb, případně na zkušenosti z transformačního procesu pobytových služeb

• Management sociálních služeb
◦◦

v celkovém rozsahu 40 hodin, pro vedoucí pracovníky

◦◦

vzdělávací program je sestaven z pěti modulů:Úvod do studia managementu, základní manažerské dovednosti
Strategie řízení organizace a SWOT analýza,
Organizační struktura
Manažerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I.
Manažerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II.

• Příprava a realizace odborných stáží pro pracovníky poskytovatelů
pobytových sociálních služeb.
• Realizace akreditovaných vzdělávacích programů:

Personální řízení
Týmová práce
Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10
Supervize

POST, vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby.

◦◦

v celkovém rozsahu 38 hodin, pro vedoucí pracovníky

◦◦

vzdělávací program je sestaven z pěti modulů:
Řízení lidských zdrojů

Výstupy projektu v roce 2015
• Odborné stáže pro pracovníky pobytových zařízení – zrealizováno
11 stáží, celkem 30 vzdělávacích dnů v 5 přijímajících organizacích1,
které absolvovalo 30 účastníků;

rozsah vzdělávacího programu 200 hodin, z toho 120 hodin
teorie, 80 hodin praxe

• Management sociálních služeb – do vzdělávacího programu se zapojilo 31 osob;

V průběhu 16 měsíců se účastníci vzdělávání seznámili s tématy
kontroly, týmové práce, technologií tvorby metodik, jak předávat
zkušenosti a znalosti, řešení konfliktů, problematických situací
v týmu. V praktické části vzdělávání zpracovali účastníci vzdělávání SWOT analýzu ve vlastním zařízení, vyjednali a vytvořili návrh plánu týmové práce k aktualizaci metodik, provedli
aktualizaci metodik ke std. č. 1 ve vlastním zařízení, a poskytovali
a účastnili se náslechu/konzultace u kolegy při aktualizaci metodiky k vybraným standardům – týmová práce v zařízení. Vzdělávání bylo zakončeno prezentací vytvořených portfolií.

• Řízení lidských zdrojů - do vzdělávacího programu se zapojilo 30 osob;

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů
/ zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby

• Řízení lidských zdrojů

o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.

◦◦

rozsah vzdělávacího programu 200 hodin

◦◦

Cílem vzdělávacího programu bylo zvýšit kompetence sociálních pracovníků při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče

• Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality - do vzdělávacího programu se zapojilo 23 osob;
• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů
/ zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby - do vzdělávacího
programu se zapojilo 13 osob;
Do aktivit projektu byli zapojeni pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb z celkem 38 subjektů v rámci ČR.

3.4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Název projektu: „Individuální projekt MSK Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.“ registrační číslo
CZ.1.04/3. 1. 00/A9.00005

Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, Praha; Dolmen, o.p.s. – Agentura pro chráněné bydlení, Liberec; Sdružení Práh, Brno; Slezská
Diakonie – chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín a chráněné bydlení Ostrava; Zámek Nová horka, Studénka;

1
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Veřejná zakázka: „Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků
sociálních služeb“
Období realizace: 3. 9. 2014 – 31. 5. 2015
Rozpočet projektu: 2.155.518,20 Kč,- Kč vč. DPH

DOZP Sirius, p. o.
DOZP Žlutý domov – Fontána, p. o.
DOZP Sagapo, p. o.
CHB Moravice, Zámek Dolní Životice, p. o.

Cíl projektu

CHB Město Albrechtice (Krajánek), Harmonie, p. o.

Hlavním cílem projektu bylo metodicky podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří realizují proces transformace a v jeho průběhu se setkávají s těžkostmi. Obsahem projektu byla realizace jednak třídenních
auditů kvality, zaměřených na zjištění aktuální situace služby v oblasti
naplňování standardů kvality a podporu managementu organizace
v konkrétních krocích v rámci procesu zvyšování kvality poskytované
služby. Dále pak byly realizovány pětidenní procesní audity, zaměřené
na zvýšení efektivity vykonávaných aktivit, činností a poskytovaných
služeb jak navenek směrem k uživatelům, tak směrem do vnitřního
chodu organizace. Třetí oblastí realizace projektu byly odborné konzultace, zaměřené na konkrétní témata aktuálně potřebná při poskytování konkrétní sociální služby. Projekt byl realizován ve spolupráci se
Slezskou Diakonií jako subdodavatelem.

Z každého procesního auditu je zpracována závěrečná zpráva a současně evaluační dotazník od pracovníků auditované sociální služby.
Z dotazníků i ústního hodnocení pracovníků zapojených zařízení vyplývá, že procesní audity přinesly novou dimenzi do hodnocení kvality
sociálních služeb, a to z pohledu její skutečné efektivity – její schopnosti podporovat uživatele v sociálním začleňování do společnosti.

Aktivity projektu
V roce 2015 byly realizovány čtyři třídenní audity kvality, a to v sociální
službě chráněné bydlení Velké Hoštice, Marianum, p. o., v chráněném
bydlení Kopřivnice a v Zámku Nová Horka, p. o. a v DOZP Sirius, p. o.
V roce 2015 bylo realizováno všech 7 procesních auditů dle připravené
metodiky auditů. Audity realizovali zkušení a proškolení auditoři, kteří
se spolupodíleli na tvorbě samotné metodiky. Procesní audity byly realizovány v těchto sociálních službách:
CHB Karviná - Domov Jistoty, p. o.
CHB Náš Svět, p. o.
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Ve třetí oblasti realizace projektu bylo v roce 2015 realizováno celkem
25 konzultací na určená témata pro pracovníky sociálních služeb v rozsahu celkově 150 hodin. Konzultace byly realizovány podle Metodiky
konzultačního procesu.
Výstupy projektu v roce 2015
• Závěrečné zprávy z třídenních auditů – 4
• Závěrečné zprávy z procesních pětidenních auditů - 7
• Závěrečné zprávy z konzultací – 25
V roce 2015 organizace nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje.
Organizace s ohledem na své zaměření nevyvíjí žádné konkrétní projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. V běžném provozu se řídí vnitřními pravidly pro třídění odpadu a respektuje principy
šetrného zacházení se zdroji.

Vzdelávání je cesta k rozvoji...
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4. Dobrovolnické centrum
Vznik dobrovolnického centra: duben 2012
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, Krajský
úřad Karlovarského kraje, Statutární město Karlovy Vary, INSTAND, z. ú.
Dobrovolnické centrum INSTAND realizuje dva
dobrovolnické programy, dobrovolnický program DOHROMADY a od roku 2014 dobrovolnický program pro seniory.

4.1

DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM
DOHROMADY

Dobrovolnický program DOHROMADY je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (převážně s mentálním postižením). Cílem programu je podpora zapojení
členů cílové skupiny do běžného života a pokud možno i navázání dlouhodobějších vztahů.
Dobrovolnický program DOHROMADY vznikl
v roce 2012 a je rozvíjen dvěma směry:
• Jeden směr se zaměřuje na podporu klientů,
kteří žijí v Domovech pro osoby se zdravot-
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ním postižením (dále jen DOZP) ústavního
typu.
• Druhý směr se zaměřuje na klienty, kteří žijí
v běžném prostředí mimo DOZP za podpory
návazných sociálních služeb a kteří často kolem sebe nemají dostatečně funkční sociální
síť ani dostatek kontaktů a zkušeností s možnostmi trávení volného času.

V našem dobrovolnickém centru se zaměřujeme na dlouhodobé dobrovolnictví a na to, aby dobrovolnictví bylo pravidelné. Většina našich
dobrovolníků s námi spolupracuje dlouhodobě a s klienty se scházejí pravidelně. Někteří dobrovolníci každý týden, nejčastější intenzita
schůzek je ale 1x za 14 dní.
V rámci programu DOHROMADY spolupracujeme s organizací
Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s., Denním centrem Mateřídouška, o. p. s., Agenturou pro chráněné bydlení Dolmen, o. p. s.,
DOZP „Sokolík“ v Sokolově, p. o., s Chráněným bydlením Sokolov,
z. s., s pracovníky krajského úřadu a s pracovníky městských úřadů.

Dobrovolnickou činnost v roce 2015 využilo 8 klientů organizace Rytmus, 6 klientů organizace Dolmen, 4 klienti z rodin (nebo nevyužívající
sociální služby) a klienti DOZP „Sokolík“ a DC Mateřídouška.
Realizace programu v roce 2015
V průběhu roku 2015 jsme v rámci dobrovolnického programu DOHROMADY spolupracovali s 24 dobrovolníky. Dobrovolníci působí
v celém Karlovarském kraji – Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Cheb
a Kynšperk nad Ohří. Dobrovolníci jsou z řad studentů gymnázií, střed-

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 krajské ústavní zařízení v rámci
projektů zaměřených na transformaci sociálních služeb. 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 postižením, nyní jsou to i lidé se
zdravotním a kombinovaným postižením.
V poslední době se také čím dál více setkáváme s tím, že dobrovolníci poskytují klientům
podporu při nácviku potřebných sociálních dovedností – hospodaření s penězi, čtení, psaní,
vaření, apod. Aktivity nejsou zaměřeny pouze
na trávení volného času.
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ních a vyšších odborných škol (zdravotní, pedagogické). Poslední dobou se nám navyšuje počet dobrovolníků ve středním věku, kteří již
tvoří polovinu našich dobrovolníků.

v Karlovarském deníku, „Kraj podporuje dobrovolnickou činnost“
v internetových Krajských listech a dva články v Radničních listech
k dobrovolnictví u seniorů.

V září jsme u nás přivítali dobrovolníka z Německa, který u nás bude
působit rok. Dobrovolník pomáhá v kanceláři, pravidelně dochází do
Denního centra Mateřídouška v Chodově a dále se zapojil i do dobrovolnického programu pro seniory. K zapojení německého dobrovolníka do naší činnosti nám vyšel v listopadu 2015 článek v Karlovarském deníku.

V červenci 2015 jsme zorganizovali hromadný výlet do Techmánie
v Plzni. Výletu se zúčastnilo 9 klientů a 5 dobrovolníků. Sami dobrovolníci pořádají s klienty různé výlety – do K. Varů na kolonádu, do
Mariánských lázní, na vánoční trhy apod. V prosinci proběhlo vánoční
posezení s dobrovolníky a klienty.

Aktivně spolupracujeme se středními a vyššími odbornými školami
v Karlovarském kraji, realizujeme zde přednášky o dobrovolnictví
a nabízíme zapojení do dobrovolnických aktivit. Pravidelně prezentujeme dobrovolnictví na Střední odborné škole pedagogické, gymnáziu a VOŠ v K. Varech. Přednáška proběhla v prosinci 2015. Dále
pravidelně prezentujeme na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v K. Varech. Přednášky proběhly v květnu
a září 2015. V říjnu 2015 jsme také oslovili ke spolupráci První české
gymnázium v Karlových Varech, v druhé polovině října a v listopadu
zde proběhly prezentace dobrovolnictví.
Dobrovolnický program je dále pravidelně prezentován na akcích
v Karlovarském kraji, vyvěšením informačních letáků na důležitých
informačních místech po celém Karlovarském kraji, na našich webových stránkách, v denním tisku a prostřednictvím facebooku. Pravidelně 1 x za 4 měsíce je zpracován informační leták, který informuje
o dění v dobrovolnickém centru v uplynulých měsících a je rozeslán
spolupracujícím organizacím, zástupcům obcí a krajského úřadu.
16. 5. 2015 jsme prezentovali dobrovolnické centrum na Dnu rodin
v areálu Rolava v Karlových Varech. Dvě dobrovolnice, které působí
v dobrovolnickém programu DOHROMADY, byly nominovány na cenu
Křesadlo a v květnu 2015 se zúčastnily slavnostního předávání ocenění. V roce 2015 nám vyšly čtyři články – „Dobrovolnictví v Karlových
Varech zaujalo také německé kolegy. Pomáhat přijel maturant Alfons.“
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4.2

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PRO
SENIORY

Dobrovolnický program pro seniory je zaměřen na trávení volného
času se seniory a je také rozvíjen dvěma směry:
• Senioři žijící v Domovech pro seniory, využívající denní a týdenní
centra
• Senioři žijící samostatně (v rodině, s podporou pečovatelské služby)
V rámci dobrovolnického programu pro seniory spolupracujeme
s Městským zařízením sociálních služeb Karlovy Vary, s Domovem
pro seniory v Mariánských Lázních, s Domovem pro seniory SKALKA
v Chebu, s Oblastní charitou v Ostrově a s Hospicem sv. Jiří v Chebu.
Od nového roku začneme spolupracovat s Domovem pro válečné veterány v K. Varech. Naši dobrovolníci dochází do těchto zařízení pravidelně 1 – 2 x za 14 dní.
Realizace programu v roce 2015
Dobrovolnický program pro seniory se začal rozbíhat v průběhu roku
2014, nyní spolupracujeme s 11 dobrovolníky.
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Dobrovolnický program pro seniory je pravidelně prezentován s druhým dobrovolnickým programem na středních a vyšších odborných
školách (viz výše).

5. Vzdelávací semináre

V pečovatelském domě v K. Varech vytvářeli dobrovolníci se seniory
v období Velikonoc a Vánoc různé dekorace. O Vánocích pak proběhlo vánoční setkání, kterého se zúčastnilo i vedení a pečovatelky.
Zahrát nám přišlo trio SILBEGRIM, které domluvila jedna z našich dobrovolnic.

INSTAND i v roce 2015 poskytoval metodickou podporu a supervize
týmům poskytovatelů sociálních služeb, vedl kazuistické semináře.

K dobrovolnickému programu pro seniory nám vyšly v Radničních
listech dva články: „Dobrovolníci dělají radost seniorům“ a „Vánoční
setkání se všem líbilo“.
Naše dobrovolnické centrum je součásti Rady dobrovolnických
center severozápad. Součástí této RADY jsou dobrovolnická centra
z Ústeckého a Karlovarského kraje. V rámci RADY probíhají pravidelné
schůzky zhruba 1x za tři měsíce. Na schůzkách jsou předávány aktuální informace z dobrovolnictví a z jednotlivých dobrovolnických
center.

Supervize vedla PhDr. Jaroslava Sýkorová a Bc. Marcela Drotárová, DiS., konzultace PhDr. Jaroslava Sýkorová. Supervize byly poskytovány týmům Terapeutické komunity Mýto (Česká asociace pro
psychické zdraví, Praha), Centra pro tělesně postižené Fatima (Arcidiecézní charita Praha), Poradny pro integraci, Praha a Rytmus – Od
klienta k občanovi, o. p. s. Metodickou podporu poskytovala PhDr. Jaroslava Sýkorová pracovníkům Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Liberec. Jako subdodavatel společnosti
JINAK, o. p. s. se INSTAND zapojil do projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“,
ve kterém jako odborný garant poskytovala PhDr. Jaroslava Sýkorová
metodickou podporu.

Supervize ke standardům a řízení kvality sociální služby
Objednatel: Česká asociace pro psychické zdraví
Lektor: Bc. Ilona Holková
Datum: leden 2015
Supervize
Objednatel: Rytmus – Od klienta k občanovi, o. p. s.
Supervizor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Objednatel: Poradna pro integraci
Supervizor: Bc. Marcela Drotárová, DiS.
Objednatel: Arcidiecézní charita Praha
Supervizor: Bc. Marcela Drotárová, DiS.
Metodická podpora

Sebezkušenost a sebereflexe
Objednatel: Člověk v tísni, o. p. s., Karlovy Vary
Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS.
Datum: 9. 11. 2015
Kazuistický seminář
Objednatel: Domov Odry, p. o., Odry
Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Datum: 11. 6. 2015
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Objednatel: Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje
Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Datum: březen – červen 2015
Subdodávka služeb
Objednatel: JINAK, o.p. s
Předmět: Zajištění klíčové aktivity 5- Metodická podpora pracovníků
a uživatelů vybraných chráněných bydlení v Moravskoslezském kraji
projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II, reg. č. CZ.1.04/3. 1. 00/A9.00005
Služby: Odborná garance aktivit, supervize pracovníkům aktivity
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… a rozvíjet se znamená rust.

6. Prílohy
6.1

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY

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 2015 akreditovány následující vzdělávací programy:
6.1.1

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

• Úvod do koučování v sociálních službách; 8 hodin
• Vzdělávací seminář ke 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
• Ochrana práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin
• Uplatňování ochrany práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin

Oblast kvality sociálních služeb

• Uplatňování ochrany práv uživatelů sociálních služeb II; 8 hodin

• Organizační struktura; 8 hodin

• Poslání a cíle, jednání se zájemcem o službu, individuální plánování; 24 hodin

• Základy personálního řízení pro zaměstnance v sociální oblasti;
8 hodin
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• Týmová práce v sociálních službách; 8 hodin

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

• Základy řízení lidských zdrojů; 8 hodin

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

• Strategické plánování sociálních služeb; 11 hodin

• Úvod do studia managementu; 8 hodin

• Seminář o supervizi - seznámení se s procesem, možnostmi a využitím supervize v sociální oblasti; 8 hodin

• Strategie řízení a SWOT analýza; 8 hodin

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

• Manažerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I.; 8 hodin

• Manažerské dovednosti pro vedoucí v sociálních službách; 8 hodin
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• Manažerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II.;
8 hodin

• Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby IV.; 32 hodin

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

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby V.; 6 hodin

Příspěvek na péči

• Specifika přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

• Podporované rozhodování; 16 hodin

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

• Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY

• Osvojení manažerských dovedností – strategické řízení; 20 hodin

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby; 174 hodin

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

• Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti uživatele/zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby; 32 hodin

• Specifika přístupu k lidem se sluchovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

• Podporované rozhodování; 16 hodin

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

• Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin, PC/SP

• Kazuistický seminář; 6 hodin

• Specifika přístupu k lidem se zrakovým postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin, PC/SP/VP/PP

• Úvod do osvojení manažerských dovedností, 8 hodin
• Osvojení manažerských dovedností – přístupy k řízení organizace;
8 hodin
• Osvojení manažerských dovedností – řízení porad a systém předávání informací; 24 hodin

• Úvod do podporovaného rozhodování; 8 hodin
• Profesionální opatrovnictví; 16 hodin

• 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

• Úvod do profesionálního opatrovnictví; 8 hodin

• Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti
osob na pomoci jiné osoby; 56 hodin

• Mapování a vyhodnocování potřeb uživatelů pobytových sociálních
služeb s ohledem na jejich sociální začleňování – MOST; 40 hodin

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

• Úvod k sebepoznání a sebereflexi; 8 hodin

• Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob na
pomoci jiné osoby; 24 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
Vzdělávací programy pro pracovníky úřadů
• Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských úřadů
zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb; 56 hodin
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• 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; 8 hodin
• Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

• Specifika přístupu k seniorům v rámci posuzování stupně závislosti
na pomoci jiné osoby; 8 hodin

• Profesionální opatrovnictví; 16 hodin
• Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY - pomoc zdravotně postiženým
• Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program pro seniory - pomoc seniorům
6.1.3

Akreditace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících

• Nové přístupy v sociální práci; 8 hodin
6.1.2

Akreditace Ministerstva vnitra ČR podle
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby I.; 56 hodin

• Individuální plánování a individuální přístup k osobám s postižením; 8 hodin
• Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením; 8 hodin
• Alternativní a augmentativní komunikace; 8 hodin

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby II.; 24 hodin

• Inkluzivní vzdělávání; 8 hodin

• POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/
zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby III.; 56 hodin

• Seminář o supervizi; 8 hodin

• Sebezkušenost a sebereflexe; 8 hodin
• Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka
s postižením; 8 hodin
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6.2

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

I. Rozvaha

24

25

II. Výkaz zisku a ztráty
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6.3
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Príloha k úcetní záverce

29

Prostory pro kurzy a jednání v Praze
Nabízíme vám krátkodobý pronájem zařízené školicí místnosti - učebny na Pankráci.
Jedná se o nově zrekonstruované, příjemně vybavené prostory v klidném domě. Najdete zde vše potřebné pro uspořádání Vašeho
kurzu, semináře, schůzky či jiného jednání.
Prostorná místnost disponuje klimatizací, dostatkem denního světla, možností kvalitního umělého osvětlení a možností úplného zatemnění,
vybavenost audiovizuální technikou (kvalitní velká TV). Možnost spolupráce při zajištění občerstvení.
Výborné dopravní spojení MHD, možnost parkování v blízkém okolí. V případě cesty MHD najdete naše prostory 5 minut chůze od
stanice metra Pražského povstání nebo Pankrác (trasa C) nebo od stanice tramvaje a autobusu.
Kapacita:
15 osob (sezení do kruhu), 12 osob (sezení kolem stolu), až 18 osob při uspořádání stolů do tvaru písmene „L“
Vybavení zdarma (v ceně pronájmu):
•

20 židlí, 4 stoly, 4 konferenční stolky, možnost flexibilního uspořádání

•

Velká TV, 2 flipcharty, papíry na flipchart, lektorské pomůcky, psací
potřeby, papíry, prodlužovačky, základní občerstvení

•

Wi‑Fi

•

Klimatizace, dostatek denního světla, možnost kvalitního umělého
osvětlení, možnost úplného zatemnění

•

Vybavená kuchyňka, 2 x WC

•

Velký balkón s výhledem na Prahu

Kontakt:
Kristína Majerská
E‑mail: majerska@instand.cz
Tel.: 739 052 021
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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: 1061007446/5500

