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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 číslemakreditace AK/I-20/2007 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u Ministerstva práce a sociálních věcí, a zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s číslem akreditace MSMT - 6737/2014.
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The 2016 was an important year for our organisation, specifically by return 
of thought to the basic activity of our organisation. In accordance to the 
results of internal audit from 2015, we afforded an external consultations for 
our internal development and agreed on following mission: “return of an 
adult people with the mental disability from institutions back to the 
society with an emphasis on the protection of their rights and nor-
malization of their life”.

To live in own home, have a children, work, go for holiday, to cook based 
on what we like, to decide what to buy, to choose how to spent the free time 
and what to do on weekends – these are the common things and activities 
for most of the people. The people who were born with handicap and live 
in traditional institution haven’t this. They live in big institutions where in the 
most cases, they have not even possibility to choose what have for breakfast 
or when to go for a walk. These people lives in a specific conditions which 
don’t allow them to experience an intimacy of family, common partnership 
and friendship, to experience the happiness from work achievements but 
also from common, for most of us ordinary daily experiences. In past years, 
our organization helped to 49 specific people with mental disability to left 
the institution and live in their own home. There was another at least 90 men 
and woman who has been supported under the methodical lead of Instand 
to left the Institution (which has been shut down consequently). Yes, this 
the area we know how to do, and we would like to pursue. We will look for 
a resources to help to specific people, to allow them to leave collective live 
in the institution and to allow them to decide themselves about their lives. 
We are open to any cooperation with social services providers and owners, 
the peoples with handicaps or their relatives as well as other supporters of 
the transformation.

We are encourage in this intention by constantly deteriorating conditions of 
the EFS projects. By saying that, I primarily mean pushing the procurement 
for any price, even if the relevance of the project is negate by this approach. 

We were facing this during the project focus on realization of process audits. 
The project has been approved for realization in original shape where the 
manner of addressing of auditors was with emphases on their competences 
and experiences. Just after final approval of the project, we have been or-
dered to select the auditors in separate procurement. We didn’t reach the 
common sense anywhere. It is most probably more efficient to have the full 
visibility over a few thousands for a single audit than over billions evasions in 
other projects. So at the end of the day we suffer with administration, repeat-
edly announce the procurement, to get the proper specialists on board, and 
hearing complains about delays in taking subsidy from the EU funds, from 
a public media at the same time.

It was luckily, yes you are reading correctly, luckily the only project which was 
supported from the all three submitted in 2016. However, we became involved 
in public procurements in Moravskoslezsky region, where we are successfully 
established and where we are meeting with pleasant and clever professionals. 
We submitted two proposals in two procurements and we have been selected 
in both of them. On September 1st 2016, we commenced implementation of 
a public procurement named The process support of social services for se-
lected providers which has been a part of the project “Effective fulfilment of 
midterm plan under MSK circumstances”.

Last year, we strengthen our team for the head of the Prague office. Mrs 
Ing. Kristina Majerska is the pleasant and helpful voice you will meet at the 
first contact with Instand. Apart from enormously nice personality we appre-
ciate her diligence and team spirit. The other pillar of our organization is the 
head of the Karlovy Vary office Mrs Mgr. RomanaTurnovska, who incredibly 
efficiently leads and extends the volunteer centre and totally independently, 
she manages the whole subsidiary in Karlovy Vary.

Rok 2016 byl pro naši organizaci významný zejména myšlenkovým návra-
tem k podstatě činnosti organizace. V souladu s provedeným vnitřním 
auditem z roku 2015 jsme si dopřáli externí konzultaci k dalšímu rozvoji 
a shodli jsme se na této hlavní misi organizace: „návrat dospělých lidí 
s mentálním postižením z ústavů zpět do společnosti s důrazem na 
ochranu jejich práv a normalizaci jejich života“.

Žít ve vlastní domácnosti, mít děti, chodit do práce, jezdit na dovolenou, 
vařit si podle toho, na co máme chuť, rozhodovat se o tom, co si koupíme, 
jak budeme trávit svůj volný čas, co budeme dělat o víkendu – to jsou pro 
většinu lidí samozřejmé věci a činnosti. Jinak jsou na tom lidé, kteří se naro-
dili se zdravotním postižením a žijí v tradičních ústavech, velkých institucích, 
ve kterých se nemohou často rozhodovat ani o tom, co budou jíst k snídani 
nebo kdy půjdou na procházku. Prožívají svůj život ve specifických podmín-
kách, které jim neumožňují zažívat intimitu rodiny, běžných partnerských 
a přátelských vztahů, radost z pracovní realizace, ale i z obyčejných, pro nás 
ostatní všedních zážitků. V minulých letech pomohla naše organizace 49 
konkrétním lidem s mentálním postižením odejít z ústavu a žít ve vlastní do-
mácnosti. Pod metodickým vedením Instandu bylo podpořeno dalších mi-
nimálně 90 lidí v opuštění ústavu (a k jeho zrušení). Ano, je to oblast, kterou 
umíme a chceme se ji v příštím období věnovat. Budeme hledat zdroje pro 
pomoc konkrétnímu člověku, aby mohl odejít z kolektivního života v ústavu 
a mohl sám rozhodovat o svém životě. Jsme otevřeni jakékoli spolupráci ze 
strany poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, samotných lidí se zdra-
votním postižením či jejich příbuzných a dalších příznivců transformace.

V tomto záměru nás utvrzují i neustále se zhoršující podmínky projektů 
ESF. Mám zejména na mysli prosazování veřejných zakázek za každou 
cenu, i když se tím naprosto popře význam předloženého projektu. Nám 
se toto přihodilo u projektu, zaměřeném na realizaci procesních auditů. 
Projekt byl schválen k realizaci ve své původní podobě, kde byl popsán 

způsob oslovení a výběru auditorů s důrazem na jejich kompetence 
a zkušenosti. Teprve po jeho schválení nám bylo uloženo realizovat vý-
běr auditorů formou veřejné zakázky. Nikde jsme se nedovolali podpory 
zdravého rozumu. Zřejmě je lépe vidět na těch pár desítek tisíc za audit, 
než na miliardové úniky v jiných projektech. A tak se trápíme adminis-
trativou, opakovaně vyhlašujeme výzvy, abychom získali skutečné od-
borníky, a posloucháme z médií, jak stále čerpání finančních prostředků 
z Evropské unie vázne.

Byl to naštěstí, ano čtete dobře, naštěstí jediný projekt, který z celkem tří 
podaných byl v roce 2016 podpořen. Zapojili jsme se ale do veřejných 
soutěží v Moravskoslezském kraji, kde je nám dobře a kde se setkáváme 
s příjemnými a chytrými lidmi. Podali jsme dvě nabídky k vyhlášeným 
veřejným zakázkám, obě pro nás byly vítězné. Dne 1. září 2016 jsme 
zahájili realizaci veřejné zakázky Procesní podpora sociálních služeb 
u vybraných poskytovatelů v rámci projektu „Efektivní naplňování střed-
nědobého plánu v podmínkách MSK“.

V loňském roce jsme posílili náš tým o vedoucí pražské kanceláře. 
Ing. Kristína Majerská je ten příjemný vstřícný hlas, se kterým se v prv-
ním kontaktu s Instandem setkáte. Kromě nesmírně milé povahy si vá-
žíme její pracovitosti a týmové spolupráce. Dalším pilířem naší organi-
zace je vedoucí karlovarské kanceláře Mgr. Romana Trutnovská, která 
neuvěřitelným způsobem vede a rozšiřuje dobrovolnické centrum 
a zcela samostatně vede celou karlovarskou pobočku.

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY OPENING WORD OF DIRECTOR

PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka
PhDr. Jaroslava Sýkorová, director

„Vrátíme lidi s mentálním postižením zpět do života“ „We will return mentally disabled people back to the life.“
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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 zá-
kladě společně sdílených hodnot a procesů:

• ctíme hranice činnosti vyplývající z poslání společnosti;

• kvalitě dáváme přednost před vlastním prospěchem, stere-
otypy, pohodlnou jistotou;

• hledáme nové způsoby, tvoříme nové postupy tam, kde je po-
třeba zlepšovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením, 
pracovní činnosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb;

• propojujeme spolupráci institucí, uživatelů sociálních slu-
žeb, opatrovníků, poskytovatelů, nestátních neziskových 
organizací, zadavatelů, 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 pracov-

níky v sociálních službách, sociální pracovníky a manage-
ment podle potřeb, na klíč.

• Realizujeme audity kvality poskytovaných sociálních slu-
žeb.

• 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 su-
pervize.

• 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 INSTANDU

PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka
Ing. Jana Pokorná, finanční manažerka
Mgr. Romana Trutnovská, koordinátorka dobrovolníků, ve-
doucí kanceláře v Karlových Varech
Ing. Kristina Majerská – vedoucí kanceláře v Praze, vedoucí 
projektů

2. PROFIL ORGANIZACE 3. REALIZOVANÉ PROJEKTY
Již v roce 2015 jsme podali žádost o finanční podporu na tři projekty 
do vyhlášených výzev programů ESF v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, z toho byl podpořen pouze jeden projekt: Procesní 
audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění, regist-
rační číslo CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/0000703: prioritní osa OPZ 2: 
Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt bylo možné zahájit 
až v září 2016.

V tomto roce podal Instand, z. ú. úspěšně nabídku k realizaci dvou 
veřejných zakázek: Metodická podpora služeb v rámci projektu „Pod-
pora transformace v Moravskoslezském kraji III“ a zajištění procesní 
podpory poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
v rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v pod-
mínkách MSK“. Realizace druhé zmiňované veřejné zakázky byla za-
hájena až v lednu 2017.

 

3.1 PROCESNÍ AUDITY - PODPORA 
 PROCESŮ VEDOUCÍCH 
 K SOCIÁLNÍMU ZAČLENĚNÍ
• Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

• Rozpočet veřejné zakázky: 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 2016:

Předmětem realizace projektu je provedení 16 procesních auditů ve 
vybraných sociálních službách zapojených do procesu transformace. 
Cílem auditů je zjistit procesy bránící sociálnímu začleňování a popsat 
návrhy na jejich odstranění.

V průběhu září 2016 byl aktualizován seznam zařízení zařazených do 
procesu transformace MPSV v celé ČR. Tito poskytovatelé sociálních 
služeb byli následně osloveni s nabídkou zapojení do projektu. Byla 
zpracována přihláška, jejíž součástí byl popis naplňování kritérií trans-
formace a motivační dopis. V průběhu října proběhl výběr ze zařízení, 
která projevila zájem a zaslala přihlášku (resp. motivační dopis), s tím, 
že při výběru bylo zohledněno naplňování kritérií transformace a za-
stoupení jednotlivých krajů. Z 18 obdržených přihlášek bylo realizač-
ním týmem vybráno 16 zařízení poskytujících následující druhy služeb: 
DOZP, CHB a podpora samostatného bydlení.

V průběhu října a listopadu 2016 byla připravena dokumentace týkající 
se procesních auditů pro zapojené sociální služby (Metodika proces-
ních auditů, seznam dokumentace, kontrolní listy, snímky pracovních 
činností aj.). Dne 23. 11. 2016 proběhl v prostorech naší organizace 
první úvodní seminář pro zástupce prvních čtyř zapojených poskyto-
vatelů, konkrétně: Domov Brtníky, p. o., Slezská Diakonie (středisko BE-
TEZDA Komorní Lhotka), Fontána, p. o. (Hlučín) a Domov na Hrádku, 
p. o. Semináře se účastnili zástupci vedení, pracovníci v sociálních 
službách (PSS) i sociální pracovníci a dále odborný garant projektu 
(J. Sýkorová) a vedoucí projektových aktivit (K. Majerská). Účastníci 
semináře obdrželi základní informace o průběhu auditu, používaných 
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metodách, časovém harmonogramu, požadované dokumentaci, a rov-
něž obdrželi instrukce k vyplnění časových snímků dne PSS.

Při výběru auditorů bylo postupováno v souladu se závaznými pra-
vidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. V polovině prosince byla 
vyhlášena výzva k podání nabídek. Termín prvního auditu byl stano-
ven na únor 2017.

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 2016:

Předmětem realizace projektu je procesní podpora u vybraných Soci-
álně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) a u vy-
braných Domovů pro seniory (dále „DpS“), v obou případech s působ-
ností v Moravskoslezském kraji.

Objednatel zakázky - Moravskoslezský kraj - předal v září zástupcům 
INSTAND seznam šesti SAS a pěti DpS, vybraných pro zapojení do 
projektu.

Procesní podpora v roce 2016 zahrnovala vytvoření návrhu metodiky 
pro procesní analýzu pro daný druh sociální služby, obeznámení 
poskytovatelů s průběhem procesní podpory a analýzy, a dále meto-

dickou podporu v zapojených SAS. Metodiky zpracovávaly odborné 
garantky pro daný druh sociální služby (SAS i DpS) v úzké spolupráci 
s Jarkou Sýkorovou - odbornou garantkou realizace veřejné zakázky.

Metodičky zajišťující odborné konzultace v SAS byly seznámeny s Ma-
nuálem pro metodiky, který vypracovala odborná garantka části týka-
jící se SAS.

INSTAND obeznámil zástupce zapojených SAS s průběhem a účelem 
podpory ještě před zahájením metodických podpor, a to prostřednic-
tvím setkání odborné garantky s managementem, sociálními pracov-
níky a zástupci pracovníků z přímé práce služeb v listopadu 2016.

Průběžně rovněž probíhaly jednání k upřesnění prvního návrhu struk-
tury a zaměření metodiky procesní podpory SAS i DpS, kterého se 
účastnily odborné garantky obou částí, odborná garantka realizace 
zakázky a koordinátorka zakázky. K 31. 12. 2016 byla odevzdána první 
verze Metodiky a souvisejících dokumentů, pro obě části veřejné 
zakázky, a proběhlo celkem 24 hodin metodické podpory ve vybra-
ných SAS. Cílem metodické podpory je zmapovat stávající situaci 
v poskytování sociální služby a následně podpořit poskytovatele SAS 
v praktickém uplatňování metod sociální práce, které budou směřo-
vat k východiskům stanoveným v návrhu modelu sociální služby SAS 
v Moravskoslezském kraji. Důraz je kladen především na podporu stá-
vajícího potenciálu služby, který vede k posilování kompetencí rodin, 
podporuje terénní charakter služby a komplexní zaměření na případo-
vou práci se všemi zainteresovanými členy rodiny, případně na další 
oblasti vycházející z aktuální potřeby poskytování služby. Společně 
jsou identifikovány vzdělávací potřeby v organizaci a nastaveno další 
možné směřování změn v poskytování služby.
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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, Ag-
rofert

Dobrovolnické centrum INSTAND realizuje tři dobrovolnické pro-
gramy, dobrovolnický program DOHROMADY, dobrovolnický program 
pro seniory a od roku 2016 dobrovolnický program 3G.

4.1 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 
DOHROMADY

Dobrovolnický program DOHROMADY je zaměřený na trávení vol-
ného času s lidmi se zdravotním postižením (převážně s mentálním po-
stižením). 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 zdravotním 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 kon-
taktů a zkušeností s možnostmi trávení volného času.

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. Cílova sku-
pina 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 doved-
ností – hospodaření s penězi, čtení, psaní, vaření, apod. Aktivity nejsou 
zaměřeny pouze na trávení volného času.

V našem dobrovolnickém centru se zaměřujeme na dlouhodobé dob-
rovolnictví a na to, aby dobrovolnictví bylo pravidelné. Většina našich 
dobrovolníků s námi spolupracuje dlouhodobě a s klienty se schá-
zejí pravidelně. Někteří dobrovolníci každý týden, nejčastější intenzita 
schůzek je ale jednou za 14 dní.

V rámci programu DOHROMADY spolupracujeme s organizací 
Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s., Denním centrem Mateří-
douška, 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 2016 využilo 12 klientů organizace 

Rytmus, 4 klienti organizace Dolmen, 3 klienti z rodin (nebo nevyu-
žívající sociální služby) a klienti DOZP „Sokolík“ a DC Mateřídouška.

Koordinátorka dobrovolnického programu je v pravidelném kon-
taktu se spolupracujícími organizacemi, předávají si informace 
o tom, ke komu by uvítali dobrovolníka, důležité informace o klien-
tech, vyhodnocují spolupráci a řeší případné nesrovnalosti. Pokud 
se na nás obrátí nějaká organizace, že by potřebovala s něčím jed-
norázově pomoct, oslovíme všechny dobrovolníky, zda by nemohli 
daný termín vypomoci. Jedná se např. o doprovod na koncert, po-
moc s PC apod.

Realizace programu v roce 2016

V průběhu roku 2016 jsme v rámci dobrovolnického programu DO-
HROMADY spolupracovali s 24 dobrovolníky. Dobrovolníci působí 
v celém Karlovarském kraji – Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Cheb, 
Ostrov a Kynšperk nad Ohří. Dobrovolníci jsou z řad studentů gymná-
zií, středních a vyšších odborných škol (zdravotní, pedagogické). Po-
slední dobou se nám navyšuje počet dobrovolníků ve středním věku, 
kteří již tvoří polovinu našich dobrovolníků.

V září 2015 jsme u nás přivítali dobrovolníka z Německa, který u nás 
působil do srpna 2016. Dobrovolník pomáhal v kanceláři, pravidelně 
docházel do Denního centra Mateřídouška v Chodově a zapojil se i do 
dobrovolnického programu pro seniory (viz níže).
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Aktivně spolupracujeme se středními a vyššími odbornými školami 
v Karlovarském kraji, realizujeme zde přednášky o dobrovolnictví 
a nabízíme zapojení do dobrovolnických aktivit. Pravidelně prezen-
tujeme dobrovolnictví na Střední odborné škole pedagogické, gym-
náziu a VOŠ v K. Varech. Přednáška probíhá každoročně v prosinci. 
V roce 2016 zde také proběhla beseda v rámci týdne pro inkluzi, který 
se uskutečnil 17. – 23. 10. Beseda byla zaměřena na doučování lidí 
s postižením, které na škole probíhá (viz níže), dobrovolnictví a život 
klientek v ústavu a v samostatném bydlení. Besedy se zúčastnily dob-
rovolnice z doučování a samotné klientky. Dále pravidelně prezen-
tujeme na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravot-
nické v K. Varech. Přednáška proběhla v listopadu 2016. V listopadu 
také proběhla přednáška na gymnáziu v Ostrově. V rámci K. Varů spo-
lupracujeme také s gymnáziem, přednášky proběhly v r. 2015, další 
proběhnou v r. 2017.

V K. Varech se od února 2016 rozjelo doučování lidí s postižením. Do-
učování probíhá pravidelně každý týden na střední pedagogické škole 
v K. Varech. Doučování realizuje 6 dobrovolnic z této školy a účastní 
se ho 5 klientek z K. Varů a jeden klient ze Sokolova. Klienti jsou roz-
děleni do dvou skupin dle dovednostní úrovně. K doučování nám 
v květnovém vydání radničních listů vyšel článek – „V každém věku se 
můžeme učit: Dobrovolnice začaly s doučováním“.

Dobrovolnický program je dále pravidelně prezentován na akcích 
v Karlovarském kraji, vyvěšením informačních letáků na důležitých 
informačních místech po celém Karlovarském kraji, na našich webo-
vých stránkách a prostřednictvím facebooku. Od října publikujeme 
každý měsíc články na webu dobrovolnik.cz. Pravidelně jednou za 
4 měsíce je zpracován informační leták, který informuje o dění v dob-
rovolnickém centru v uplynulých měsících a je rozeslán spolupracují-
cím organizacím, zástupcům obcí a krajského úřadu.

V červenci 2016 jsme zorganizovali hro-
madný výlet do Mariánských Lázní na 
zpívající fontánu a do parku miniatur. 
Výletu se zúčastnilo 7 klientů a 4 dobro-
volníci. V srpnu jsme byli hromadně na 
výletě v zooparku v Chomutově. Výletu 
se zúčastnilo 10 klientů a 4 dobrovolníci. 
Dobrovolníci pořádají s klienty různé 
výlety i samostatně – do K. Varů na kolo-
nádu, do Mariánských lázní, na vánoční 
trhy apod. V prosinci pak probíhá každo-
roční vánoční posezení s dobrovolníky 
a klienty.
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rovolnice. Ta bude od nového roku docházet do Domova pro seni-
ory Dragounská, kam se přestěhovala klientka, za kterou docházela 
do Skalky.

Výše již bylo zmíněno, kde všude prezentujeme naši činnost. V rad-
ničních listech nám také vyšel článek k výše zmíněnému vánočnímu 
setkání – „Vánoční setkání se všem líbilo“.

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 a s Oblastní charitou v Ostrově.

Realizace programu v roce 2016

Dobrovolnický program pro seniory se začal rozbíhat v průběhu roku 
2014, nyní spolupracujme s 16 dobrovolníky.

Dobrovolnický program pro seniory je pravidelně prezentován s dru-
hým dobrovolnickým programem na středních a vyšších odborných 
školách (viz výše).

V K. Varech pravidelně již od r. 2015 každý týden docházejí 2 – 4 dob-
rovolnice do pečovatelského domu v Severní. Se seniory hrají hry 
(Člověče nezlob se, šachy, karty, kuželky, v létě pétanque), háčkují, 
vytvářejí různé věci, povídají si. V r. 2016 se k nim připojil i dobrovol-
ník z Německa, který hrál s pánem šachy. Od října začaly dvě dobro-
volnice vést jógu, která probíhá každý týden v prostorách pečovatel-
ského domu v Severní. Dále od března dochází jednou za 14 dní dvě 
dobrovolnice do domova pro seniory ve Staré Roli. Jedna dobrovol-
nice sem dochází se svými dvěma dětmi. V září se na nás obrátila 
pracovnice MMKV s tím, že by měla jednu seniorku, která bydlí sama 
a ke které by bylo fajn, kdyby docházel dobrovolník a šel by s ní ven 
mezi lidi (paní je na vozíku). Dobrovolnice ihned začala za paní ka-
ždý týden docházet, jdou spolu na kávu, ke kadeřníkovi a na nehty. 
Dále pravidelně spolupracujeme s Městským zařízením sociálních 
služeb K. Vary při organizaci jednorázových akcí. Naši dobrovolníci 
doprovází seniory do divadla, na koncerty, výstavy apod. Již druhým 
rokem proběhlo v prosinci vánoční setkání v pečovatelském domě 
v Severní, opět zahrálo hudební trio SILBEGRIM, které zařizuje naše 
dobrovolnice. Nově také hudební trio zahrálo v Domově pokojného 
stáří v Ostrově.

Do Domova pro seniory v Mariánských Lázních dochází 5 dobro-
volníků, do Oblastní charity v Ostrově – domov pokojného stáří dvě 
dobrovolnice a do Domova pro seniory Skalka v Chebu jedna dob-
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4.3 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 3G
V průběhu r. 2016 jsme začali s realizací nového dobrovolnického 
programu 3G - doslova TŘI GENERACE. Program funguje na principu 
přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem starším 
50 let a společném trávení volného času jedno odpoledne v týdnu. 
Může se jednat i o hlídání, doučování či doprovod menšího dítěte ze 
školy, na kroužky apod.

V r. 2016 jsme se zaměřili na propagaci programu 3G, který v kraji do 
této doby nebyl a je něčím úplně novým. 3G propagujeme společně 
s ostatními programy. Dále nám k programu vyšel článek v radnič-
ních listech a na webu dobrovolnik.cz. O programu jsme informovali 
spolupracující organizace, vybrané základní školy, mateřské centrum 
a pedagogicko -psychologickou poradnu. Do knihovny jsme dali zá-
ložky k programu. V září také proběhla informativní schůzka s pra-
covníky MMKV – sociální odbor, kde jsme informovali zejména o pro-
gramu 3G a dále představili veškerou činnost dobrovolnického centra.
V r. 2017 budeme nadále pokračovat v propagaci programu a chceme 
již vytvořit pravidelně fungující dvojice (dobrovolník 50+ - rodina s dí-
tětem/dětmi).

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 pra-
videlné schůzky zhruba jednou za tři měsíce. Na schůzkách jsou pře-
dávány aktuální informace z dobrovolnictví a z jednotlivých dobrovol-
nických center. V dubnu jsme členy Rady přivítali u nás v K. Varech. 
Pro schůzku jsme zařídili prostory Krajského úřadu Karlovarského 
kraje a účast vedoucí sociálního odboru, která nás přivítala a předsta-
vila postoj Karlovarského kraje k dobrovolnictví a formu spolupráce.

Vzdělání je cesta k rozvoji...
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5. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
INSTAND i v roce 2016 podporoval poskytovatele sociálních služeb 
prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů, konzultací, 
koučinku manažerů služeb a dále formou externích supervizí. Mezi 
nejžádanější v tomto roce patřily vzdělávací programy „Individuální 
plánování“ (Společnost Dolmen z.ú., Centrum LADA - občanské sdru-
žení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením), 
„Úvod do krizového plánování“ (Diakonie ČCE - středisko Západní 
Čechy, Centrum sociálních služeb Stod, p. o), dále „Úvod do osvojení 
manažerských dovedností“ (CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o. p. s., Armáda spásy v České republice, z. s.) 
a kurz „Manažerské dovednosti pro vedoucí v sociálních službách“ 
(Slezská diakonie).

Manažeři Společnosti Dolmen z.ú. a Společnosti DUHA, z.ú. využili 
v roce 2016 individuální manažerský koučink, který vedla PhDr. Jaro-
slava Sýkorová.

PhDr. Jaroslava Sýkorová také poskytovala konzultace ke standardům 
kvality pracovníkům Centra LADA - občanské sdružení pro pomoc 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením a vedla externí su-
pervize týmů pracovníků společnosti Rytmus – Od klienta k obča-
novi, o. p. s.

Supervizi týmu hodnotitelů kvality poskytovaných sociálních služeb 
čerpala v roce 2016 Diakonická servisní agentura, s. r. o.

6. PŘÍLOHY
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 pra-
covníků a tím je výuka velmi efektivní. Semináře na klíč jsou pro odbě-
ratele 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 2016 akreditovány následující vzdělávací programy:

6. 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 vy-
užitím 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 posky-
tování 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

• Úvod do studia managementu; 8 hodin

• Strategie řízení a SWOT analýza; 8 hodin

• Manažerské dovednosti pro vedoucí v sociálních službách; 8 ho-
din

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

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

• Úvod do osvojení manažerských dovedností; 8 hodin
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• Osvojení manažerských dovedností – přístupy k řízení organizace; 
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 soci-
álních 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 po-
suzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

• Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posu-
zování 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 po-
suzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby - zaměření na 
dětský věk; 8 hodin

• Základní kasuistický seminář; 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

• Podporované rozhodování; 16 hodin

• Profesionální opatrovnictví; 16 hodin

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

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

6. 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



22 23

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního 
závodu v zahraničí.

a rozvíjet se znamená růst...
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8. 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


