1. PROFIL SDRUŽENÍ

Činnost našeho sdružení 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

2004
Rok prvý
Založili jsme organizaci
Založení organizace však předcházela poctivá odborná práce jejích zakládajících členů jak v sociálních službách, tak
v projektech souvisejících s řízením kvality sociálních služeb. Zakládající členové sdružení se podíleli na realizaci projektu Karlovarského kraje, podpořeného Ministerstvem práce
a sociálních věcí (MPSV). Jednalo se o vzdělávání pracovníků
21 zařízení sociálních služeb, které přímo zřizuje Karlovarský
kraj, sebehodnocení kvality poskytovaných služeb v těchto
zařízení a následné konzultace s nezávislými odborníky a zástupci zřizovatelů.
První jednání nejvyššího orgánu sdružení, Konference, se
uskutečnilo dne 11. 1. 2004. Na tomto jednání přijali členství
v občanském sdružení tito zakládající členové:
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Mgr. Dana Syslová
Mgr. Jan Šlosárek
V zápisu z prvního jednání Konference je uveden důvod
vzniku sdružení: „podporovat rozvoj kvality ve veřejných
službách a pokračovat v dosud realizovaných aktivitách
v jednotlivých krajích a NNO, vytvářet společné projekty,
vyměňovat si zkušenosti a navzájem se vzdělávat v dovednostech, které souvisejí s šířením dobré praxe v poskytování
a zajišťování veřejných, zejména sociálních službách“. Tento
záměr byl promítnut do poslání sdružení, které je i po deseti
letech existence sdružení stabilní a aktuální.
Činnost sdružení se rychle odstartovala podáním celkem čtyř
žádostí o podporu projektů. Z těchto žádostí byly podpořeny
tři projekty Phare 2003, a to v Libereckéma Karlovarském kraji
a ve městě Havlíčkův Brod; INSTAND byl v těchto projektech
v roli partnera a realizátora projektových aktivit.

2005
Rok druhý
Začali jsme fungovat
V tomto roce začali pro organizaci pracovat první dva
pracovníci na plný úvazek, a to koordinátor projektů
a účetní. Ostatních pět odborníků pracovalo na mandátní
smlouvy na určitých odborných pozicích dle popisu projektů.
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S INSTANDem tradičně spolupracuje celá řada externích
odborníků, např. v roce 2007 jich bylo celkem 99.
V tomto roce jsme se natrvalo zabydleli v pražské kanceláři a 24. Listopadu 2006 se změnilo sídlo sdružení
z adresy: K lukám 650, 142 00 Praha 4, na adresu: 5. Května
9, 140 00 Praha 4. Prostory kanceláře v Praze jsou užívány
od roku 2005; v roce 2013 byly prostory rozšířeny a zrekonstruovány. Můžeme je pronajímat na semináře.
1. září 2006 byla zřízena kancelář – pobočka INSTANDu
v Liberci. Třetí kancelář byla zřízena v roce 2009 v Karlových
Varech.
Hned ve druhém roce realizoval INSTAND celkem šest projektů s celkovým rozpočtem 14 700 118 Kč. Projekty jsme
realizovali v roli partnera pro Karlovarský, Liberecký a Jihomoravský kraj, pro Havlíčkův Brod, Pelhřimov a pro Diakonii
Českobratrské církve evangelické. Obsahem projektů bylo
především zavádění standardů kvality sociálních služeb.

2006
Rok třetí
Máme vlastní metodiky
a první publikaci
INSTAND vytvořil vlastní metodiku pro sebehodnocení
poskytovatelů, pro návazné konzultace k sebehodnocenía metodiku pro tvorbu rozvojových plánů. Byl tak vytvořen jedinečný systém pro rozvoj kvality sociálních služeb
na úrovni poskytovatelů i zřizovatelů, jehož hlavním smyslem je sociální začleňování uživatelů velkých rezidenčních
zařízení. V tomto roce jsme využili systém sebehodnocení
jako nástroj rozvoje kvality sociálních služeb zřizovaných
statutárním městem Brno, ve Fokusu, Armádě spásy a Slezské diakonii.

Sebehodnocení
• Na úrovni poskytovatelů
• Podpora týmové
spolupráce,
přemýšlení
o smyslu sociálních služeb

Konzultace
k sebehodnocení

Tvorba
rozvojových plánů

• Vedeny vyškolenými odborníky
• Vzdělávání
pracovníků

• Vzdělávání
managementu
• Analýza RP
pro zřizovatele,
zadavatele

Připravili jsme projekt „Vzdělávání zadavatelů sociálních
služeb a jejich zapojení do lektorské činnosti“, jehož
obsahem bylo vzdělávání pro pracovníky obcí a krajů. Výstupem byl praktický Manuál pro zadavatele sociálních
služeb pro pracovníky obcí a krajů ČR působící v oblasti sociálních služeb. Tento manuál jsme nadále využívali jako učební texty v dalším vzdělávání pro zadavatele
sociálních služeb a v roce 2010 byl aktualizován a rozeslán
250 subjektům.

2007
Rok čtvrtý,
Vstup do systémových projektů
INSTAND vytvořil v roce 2006 konsorcium s organizacemi o. s.
Hestia, VCVSCR a společností EuroProfis, s. r. o., abychom
se společně ucházeli o řešení veřejné zakázky MPSV „Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb“. Jednalo
se o významný systémový projekt, ve kterém INSTAND řešil
vzdělávání inspektorů a metodiku inspekcí. Ve veřejné soutěži konsorcium uspělo a projekt byl zahájen 30. 3. 2006.
V roce 2006 byla vytvořena Metodika inspekcí. Vznikala
v širokém konzultačním procesu a na tvorbě se podílela celá
řada odborníků v sociálních službách z celé republiky. Metodika byla hlavním nástrojem pro hodnocení kvality sociálních
služeb při státních kontrolách v letech 2007 – 2011. INSTAND
také vytvořil Vzdělávací program pro inspektory včetně
učebních textů, zajištění lektorů a závěrečného hodnocení.
Vzdělávací program byl unikátní především svou praktickou
částí, kdy se budoucí inspektoři učili přímo na pilotních inspekcích pod vedením lektora – zkušeného hodnotitele kvality sociálních služeb. Vzdělávací program pro inspektory byl
akreditován u ministerstva vnitra. Tento vzdělávací program
byl za spolupráce předních odborníků inovován v roce 2013.
Rok 2007 znamenal také vstup do akreditačního systému
vzdělávacích programů MPSV. První akreditaci jsme získali 20. 7. 2007 pro vzdělávací program pro zaměstnance
obecních a krajských úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb
a pro semináře řízení kvality v sociálních službách. V současné době máme akreditováno celkem 69 vzdělávacích programů. V letošním roce (2014) proběhl v INSTANDu dobrovolný
audit kvality akreditovaného vzdělávání realizovaný
MPSV a Fondem dalšího vzdělávání, p. o. Výsledkem auditu
je úspěšné hodnocení organizace jako vzdělávací instituce.
Do konce roku 2013 vydal INSTAND celkem 2603 osvědčení
pro absolventy vzdělávacích seminářů.
V roce 2007 se stal INSTAND také akreditovanou vzdělávací organizací u ministerstva vnitra. Do konce roku 2013 bylo
vydáno celkem 267 osvědčení absolventům akreditovaných
vzdělávacích seminářů. Dne 4. 3. 2014 jsme obdrželi akreditaci instituce a prvních kurzů u ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

2008
Rok pátý, 2008
Věříme supervizi
Vzdělávací program pro supervizory z řad pracovníků
sociálních služeb byl vytvořen již v roce 2006. Naším záměrem bylo poskytnout supervizní dovednosti odborníkům,
kteří pracují přímo v sociálních službách a mají vhled do
jejich kvality. Supervizor by měl vědět, jak kvalitní služby fungují a svými postoji ovlivňovat přemýšlení supervidovaných
pracovníků. V rámci projektu OP RLZ „Plánování rozvoje
sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“ byl
poprvé realizován Vzdělávací program pro odborníky
podporující zvyšování kvality sociálních služeb vyškolené v supervizních dovednostech.
V tomto roce, 2008, máme prvních 16 absolventů vzdělávacího programu pro supervizory, 11 z Libereckého kraje,
3 z Královehradeckého a 2 z Karlovarského kraje. Vzdělávání supervizorů se stalo významnou aktivitou sdružení.
V následujících letech bylo toto vzdělávání poskytnuto
dalším 22 odborníkům z celé ČR v rámci projektu OP LZZ
„Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních
služeb“, 20 odborníkům v Karlovarském kraji v rámci veřejné zakázky „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“ a 15 odborníkům v rámci
Individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“. V roce
2012 byl základní 176 hodinový supervizní výcvik rozšířen
o nástavbový modul v rozsahu 218 výcvikových hodin.
Vzdělávací program pro supervizory tak odpovídá mezinárodním podmínkám ve vzdělávání supervizorů (ANSE).
V dubnu 2014 ukončilo tento nástavbový výcvik 21 supervizorů z celé ČR. Celkem prošlo supervizními výcviky naší
organizace….......absolventů.
Tři pracovnice INSTANDu mají supervizní nebo koučovací
výcvik a supervizi aktivně poskytují. Podílí se i na supervizích inspektorů. V roce 2008 INSTAND řešil veřejnou zakázku MPSV „Zajištění skupinové supervize pro inspektory kvality sociálních služeb“.

2009
Rok šestý, 2009
Naše speciality
Vzdělávání je jednou z hlavních činností INSTANDu. Vzdělávání vnímáme jako cestu k rozvoji kvality v jakékoli lidské činnosti. V tomto roce byl zahájen projekt „Vzdělávání pracovníků jako základ kvality sociálních služeb“
v rámci OP LZZ. V rámci tohoto projektu byl realizován Vzdělávací program pro pracovníky odpovědné za tvorbu
metodických postupů, který byl akreditován u MPSV.
Jedná se o 200 hodinové vzdělávání, určené především pro
sociální pracovníky. V prvním běhu byla vytvořena příručka „Manuál pro tvorbu metodických postupů“, která se
setkala s velkým ohlasem u pracovníků v sociálních službách. V současné době toto vzdělávání opakujeme v rámci
projektu OP LZZ „Kvalitním vzděláváním ke kvalitním
sociálním službám“ a v letech 2010 – 2011 byl realizován
v Libereckém kraji v rámci Individuálního projektu Libereckého kraje „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“
Druhým dlouhodobým vzdělávacím programem pro sociální pracovníky, který má jedinečný obsah, je POST - Posuzování stupně závislosti uživatelů / zájemců o sociální službu na pomoci jiné osob. Byl poprvé realizován
v Individuálním projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, nyní kurz opakujeme v projektu „Kvalitním vzděláváním ke kvalitním
sociálním službám“.
V roce 2009 uskutečnili pracovníci INSTANDu celkem
32 vzdělávacích seminářů ve své vlastní hospodářské
činnosti, což je prozatím náš rekord.

2010
Rok sedmý, 2010
Nikdo nesmí být nucen žít
ve specifických podmínkách
Podpora transformace velkokapacitních pobytových
služeb pro lidi se zdravotním, především mentálním
postižením, je další stěžejní činností naší organizace.
V tomto roce již druhý rok realizujeme veřejnou zakázku
„Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“ v Karlovarském kraji. V roce 2010 přešlo 27 uživatelů z tradičních pobytových služeb – ústavů do běžných
bytů v obcích a městech Karlovarského kraje. Transformace
v Karlovarském kraji, tak, jak jsme ji vymysleli a realizovali,
je v ČR unikátní. Nestavělyi se žádné nové stavby, nerekonstruovaly se žádné objekty, ale lidé z ústavů se stěhovali do
nájemních bytů, které byly z prostředků projektu upraveny.
Měli jsme možnost pokračovat v této praxi ještě v návazném
Individuálním projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“. Během čtyř let se z ústavů přestěhovalo
celkem 49 lidí s mentálním postižením. Byla vytvořena
Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb. Tato metodika je jedinečná v tom, že
se na její tvorbě podíleli odborníci vycházející z různých teoretických a praktických základů, a metodika tak zachycuje ty
nejlepší zkušenosti s procesem přechodu uživatelů z ústavů
do běžného bydlení.
Tématu transformace jsme se věnovali i v dalších krajích.
V Moravskoslezském kraji dvě členky INSTANDu dlouhodobě podporují transformaci DOZP Zámek Nová Horka
a v rámci projektu „Vzdělání pracovníků jako základ
rozvoje sociálních služeb“ vznikly dva filmy „Domeček“
a „Cesta za světlem“,dokumentující přechod uživatelek,
a publikace „Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb“.
V současné době realizujeme projekt „Podpora transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji“, do kterého je zapojeno šest příspěvkových organizací kraje.

2011
Rok osmý, 2011
Nebojme se analýz
Tento rok jsme věnovali pozornost především aktivitám
vyplývajícím z veřejných zakázek v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Naše aktivity v Moravskoslezském kraji
navazovaly především na naše zkušenosti s transformací
pobytových služeb. V Individuálním projektu „Podpora
procesu transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji“ jsme vytvořili „Metodiku
strategického plánu“ a „Souhrnnou zprávu o průběhu procesu transformace“. V obou dokumentech jsou
především analyzovány a shrnuty poznatky i zkušenosti
s průběhem desetileté systémové transformace v tomto
podnětném kraji. Pokračovali jsme i v následujícím roce.
V období od září do listopadu 2012 jsme pro Moravskoslezský kraj připravili a vydali publikaci „Můj život“, která obsahuje 15 příběhů lidí se zdravotním postižením.
S plněním veřejné zakázky v Karlovarském kraji je také spojena naše analytická činnost. V navazující veřejné zakázce,
která byla zahájena v červnu roku 2011, se jednalo o Analýzu prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů sociálních služeb aAnalýzu plánů rozvoje kvality
sociálních služeb v Karlovarském kraji. V první i druhé
veřejné zakázce byla vytvořena kvalitativní analýza zaměřená na zmapování životních příběhů lidí s postižením, kteří byli zapojeni do transformace. Pro Liberecký kraj
jsme zpracovali během roku 2012 - 2013 „Podrobnou analýzu využití finančních zdrojů pro sociální služby“.
Analytické činnosti se pracovníci sdružení věnovali prakticky od zahájení provozu. Jednalo se o celou řadu analýz
rozvojových plánů nebo sebehodnotících dotazníků vždy
pro určitý region nebo město. Zadavatel tak získal podklady
k dalšímu rozhodování v oblasti dostupnosti a kvality sociálních služeb ve svém území.

2012
Rok devátý, 2012
Vstoupili jsme do dobrovolnictví
V dubnu roku 2012 byl založen dobrovolnický program
Dohromady. Potřeba dobrovolníků vyplynula z naší činnosti v průběhu transformace. Velkým problémem bývá
pro lidi, kteří žili v instituci, najít si způsob trávení volného času. Dobrovolníci mohou nabídnout v tomto směru
podporu. Mohou vzít člověka na koncert, jít s ním na túru,
sportovat, do cukrárny, mohou člověka seznámit s dalšími
lidmi v komunitě. V září 2012 byla INSTANDu udělenáa akreditace Ministerstva vnitra v oblasti dobrovolnické služby,
v roce 2013 bylo v programu zapojeno 22 dobrovolníků a dobrovolnickou činnost využívalo 16 lidí se zdravotním postižením.
V tomto roce jsme zahájili projekt OP LZZ „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“.
V souladu s jedním z našich cílů: „přispívat k ochraně
práv uživatelů zejména sociálních služeb“ jsme se
aktivně přihlásili k inovaci výkonu opatrovnictví, a to v návaznosti na nový občanský zákon. Pracujeme jako obvykle
formou konzultačního procesu, ve kterém vznikají metodické pomůcky pro výkon opatrovnictví a podpůrcovství.
Jedná se o mezinárodní projekt, poznatky, které jsme získali
v Kanadě a Švédsku, předáváme veřejným opatrovníkům,
pracovníkům v sociálních službách a rodičům na vzdělávacích seminářích. Výstupem projektu budou zejména Metodiky pro výkon opatrovnictví a podpůrcovství, praktické manuály shrnující zkušenosti především z pilotní části
projektu.

2013
Rok desátý, 2013
Comeback
Jednou z hlavních činností v tomto roce bylo řešení veřejné zakázky MPSV v rámci Individuálního projektu MPSV
„Inovace systému kvality sociálních služeb“. Je to jakýsi „come back“, zvláště pro zakládající členy sdružení.
Protože oni byli u toho, když se systém kvality v letech 2000
– 2003 utvářel. V roce 2012 jsme spojili síly s o. s. QUIP, o. s.
SKOK a s o. s. JOB a znovu jsme se pustili do vyjednávání
o podobě aktualizovaných standardů kvality (QUIP),
připravili a zrealizovali vzdělávací program pro inspektory (INSTAND), vyjednávali aktualizaci Metodiky inspekcí (INSTAND), aktualizovali seznam inspektorů
– externích odborníků (SKOK) a věnovali se dalšímu
vzdělávání inspektorů (JOB). Mohli jsme hodně navazovat na zkušenosti z veřejné zakázky realizované v letech
2006 – 2007, ale museli jsme se i hodně učit, hlavně v oblasti
legislativy vzhledem ke změnám v Kontrolním řádu. Nyní si
jen přejeme, aby naše práce byla využívána, zejména, co se
týká standardů kvality a metodiky inspekcí.
INSTAND za dobu své existence vyškolil celkem 185
inspektorů sociálních služeb, a to jak všechny inspektory – externí odborníky (2006 – 2007), tak inspektory – pracovníky krajských úřadů (2008) a inspektory z úřadů práce
(2011 – 2013).

POSLÁNÍ A ZÁVĚR

Na počátku existence naší organizace bylo vytvořeno
poslání:
• 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
• posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících
alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
• podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí
Souhrn historie naší organizace dokládá, že jsme původnímu poslání zůstali věrni, že poslání je navíc stále aktuální
a zůstalo stabilním majákem naší činnosti. Každá stránka,
každý rok vypovídá o dalších a dalších krocích k jeho naplňování. Víme, proč jsme tady, a jaké jsou naše cíle. Víme
také, že nás čeká ještě hodně úkolů a chceme je plnit s plnou odpovědností a poctivostí, tak, jak tomu bylo prvních
deset let.

DÍLO ISTAND
2005
• Metodika pro tvorbu rozvojových plánů
• Metodika konzultací v Havlíčkově Brodě
• Metodika pro sebehodnocení a následné externí konzultace k úrovni naplňování standardů kvality v zařízeních
poskytujících sociální služby v Libereckém kraji
• Metodický postup pro vypracování plánu rozvoje
v Karlovarském kraji

DÍLO ISTAND
2006
• Studie k rozboru rozvojových plánů v Libereckém kraji
• Texty pro publikaci Zavádění standardů a rozvoj kvality
sociálních služeb v Libereckém kraji, 2005 – 2006
• Analýza rozvojových plánů zařízení sociálních služeb
v Karlovarském kraji
• Analýza závěrečných zpráv z konzultací k sebehodnocení kvality pečovatelských sociálních služeb pro
seniory v Libereckém kraji
• Texty pro publikaci Rozvoj sociálních služeb v Karlovarském kraji
• Analýza závěrečných zpráv z auditů sociálních služeb
v Pelhřimově
• Analýza závěrečných protokolů zpráv z konzultačního
procesu k sebehodnocení poskytovatelů sociálních
služeb v Jihomoravském kraji
• Vzdělávací program pro supervizory rezidenčních zařízení pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením
Libereckého kraje
• Metodika Zavádění a rozvoj kvality sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb ve FOKUSu

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

2006
• Metodika inspekcí, MPSV 2006
• Sylaby pro vzdělávací program vzdělávání inspektorů
kvality sociálních služeb, MPSV 2006
• Návrh koncepce dalšího vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb, MPSV 2006

DÍLO ISTAND
2007
• Analýza rozvojových plánů poskytovatelů sociálních
služeb v Jihomoravském kraji
• Manuál pro zadavatele sociálních služeb pro pracovníky obcí a krajů ČR působící v oblasti sociálních služeb
• Metodika auditů v zařízeních Fokusu Praha

DÍLO ISTAND
2008
• Analýza rozvojových plánů poskytovatelů sociálních
služeb v Libereckém kraji
• Analýza závěrečných zpráv z provedených konzultací
k úrovni naplňování standardů kvality
• Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém
kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho
nedílná součást

DÍLO ISTAND
2009
• Metodika vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb prostřednictvím konzultací v místě
poskytované služby

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2009
• Metodika pro vypracování plánu rozvoje kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2010
• Analýza plánů rozvoje kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji
• Analýza ukazatelů Top Level Scorecard sociální sítě
pracující s cílovou skupinou: osob se zdravotním postižením za rok 2009

DÍLO ISTAND
2011
• Filmy Cesta za světlem, Domeček)
• Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb
v Libereckém kraji
• Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb
• Manuál pro metodiky v sociálních službách
• Aktualizace Manuálu pro zadavatele sociálních služeb

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2011
• Manuál metody The Balanced Scorecard při transformaci sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Karlovarském kraji
• Analýza prostředí a finanční nákladovosti vybraných
druhů sociálních služeb v Karlovarském kraji
• Strategie zaměstnatelnosti osob se zdravotním, především mentální postižením v Karlovarském kraji
• Kvalitativní analýza procesu transformace pobytových
sociálních služeb
• Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb a její přílohy
• Texty k Závěrečné publikaci Individuálního projektu
Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní
z pohledu uživatele“

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2012
• Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb
• Můj život: Osobní výsledky transformace pobytových
sociálních služeb - zisky a zkušenosti lidí s postižením
• Film „Z Domova domů“

DÍLO ISTAND
2013
• Komparativně-právní analýza zahraničních modelů
náhradního a podporovaného rozhodování

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2013
• Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků
v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kraji
• Aktualizovaná Metodika přípravné a realizační fáze
přechodu uživatelů sociálních služeb a její přílohy
• Návrh opatření na zajištění dostupné sítě služeb pro
cílovou skupinu osob s mentálním postižením v Karlovarském kraji
• Příručka k posuzování stupně závislosti uživatele na
pomoci jiné fyzické osoby
• Závěrečná zpráva o přehodnocení situace zájemců
o umístění v DOZP na území Karlovarského kraje
• Návrh změn revize ukazatelů úrovně kvality poskytování sociálních služeb
• Návrh aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů sociálních služeb
• Aktualizace vzdělávacího programu pro inspektory
sociálních služeb
• Souhrnná zpráva o průběhu procesu transformace
v Moravskoslezském kraji
• Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální
služby v Libereckém kraji

DÍLO ISTAND VZNIKLÉ
NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
2014
• Aktualizace seznamu inspektorů - specializovaných
odborníků
• Návrh „Kritérií vzdělávacího programu pro inspektory
sociálních služeb“ do zákona o sociálních službách
• Návrh „Předpokladů pro výkon povolání Inspektora
sociálních služeb“ do zákona o sociálních službách
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