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1.  POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ INSTAND 

Posláním Sdružení je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních 
veřejných služeb a přispívat k ochraně práv uživatelů veřejných, zejména 
sociálních služeb.  

V souladu s politikou EU usiluje Sdružení o to, aby se sociální služby jako 
součást služeb v obecném zájmu staly hlavním nástrojem sociálního 
začleňování lidí.  

Sdružení usiluje především o zvýšení informovanosti, rozvoj vzdělávání,  
zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných 
službách.  

K dalším cílům patří podpora a rozvoj kvalitních, na uživatele zaměřených 
sociálních služeb, posílení úlohy neziskových organizací, které poskytují 
alternativní služby k tradičním, zejména ústavním sociálním službám a 
podpora spolupráce nestátních organizací, krajů a obcí, které sociální služby 
zřizují. 
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2.  PŘEHLED PROJEKTŮ V ROCE 2005 

 

2.1  PROJEKTY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2005 
 

Název projektu: Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském 
kraji 

Identifikační číslo: 2.1/040 

Stručný popis: Cílem projektu je podpora začleňování 
znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím 
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb v Karlovarském kraji. Aktivity projektu jsou 
zaměřeny na pracovníky sociálních služeb na území 
Karlovarského kraje a jejich prostřednictvím na 
uživatele sociálních služeb, především na lidi se 
zdravotním postižením a lidi v seniorském věku. 
Projekt navazuje na již započaté aktivity podpory a 
rozvoje kvality sociálních služeb Karlovarského kraje, 
které byly realizovány v roce 2003 a 2004. 
Nejvýznamnějšími aktivitami navrhovaného projektu 
je vytvoření vzdělávacích programů pro pracovníky 
sociálních služeb v Karlovarském kraji na základě 
jejich již zjištěných vzdělávacích potřeb, tvorba 
rozvojových plánů zařízení sociálních služeb a 
rozšíření sebe hodnotícího a konzultačního procesu 
pro zařízení, která v kraji zřizují obce, města a NNO. 
Cílem projektu je optimalizace krajské sítě sociálních 
služeb tak, aby služby byly dostupné, kvalitní a aby 
podporovaly sociální začleňování znevýhodněných 
skupin obyvatel v Karlovarském kraji. 

Kontraktor: Podpořeno z Programu PHARE 2003, MPSV 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 129.455,- Euro 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 30.6. 2006 
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Název projektu: Sociální začleňování znevýhodněných skupin 
obyvatelstva Libereckého kraje 

Identifikační číslo: 2.1/027 

Stručný popis: Cílem navrhovaného projektu je podpořit sociální 
začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva 
prostřednictvím konzultačního procesu s uživateli, 
poskytovateli a zřizovateli sociálních služeb v 
Libereckém kraji za účelem zlepšit jejich znalosti a 
dovednosti. Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky 
pro prosazení odpovídající kvality sociálních služeb v 
Libereckém kraji a zajistit ochranu zranitelných 
skupin, především seniorů a lidí se zdravotním 
postižením před špatným zacházením a nízkou úrovní 
sociálních služeb. Hlavními aktivitami projektu je 
vzdělávání pracovníků sociálních služeb, 
sebehodnotící a konzultační proces k zavádění 
standardů kvality pro poskytovatele sociálních služeb 
zřizovaných obcemi a NNO a vydání informační 
brožury o sociálních službách pro uživatele a 
metodické příručky pro poskytovatele a zřizovatele 
sociálních služeb v Libereckém kraji 

Kontraktor: Podpořeno z Programu PHARE 2003, MPSV 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 87.826,- Euro 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 29.7. 2006 
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Název projektu: Podpora rozvoje kvality sociálních služeb 
v Pelhřimově 

Identifikační číslo: 2.1/214 

Stručný popis: Cílem projektu je podpořit schopnosti a dovednosti 
zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v 
Pelhřimově, kteří zajišťují integraci uživatelů těchto 
služeb do běžného života a na trh práce. Cíle 
projektu navazují na aktivity Města Pelhřimova , 
které jsou podchyceny i v hlavních dokumentech, 
především v Komunitním plánu sociálních služeb ve 
městě Pelhřimov, ale také ve Strategickém plánu 
rozvoje města Pelhřimova. Specifickými cíli projektu 
je  zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků 
sociálních služeb v Pelhřimově prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit, zajistit zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb ve městě Pelhřimov  
prostřednictvím sebe hodnocení a auditů kvality 
sociálních služeb, aktualizací Adresáře poskytovatelů 
sociálních služeb zvýšit informovanost obyvatel 
města Pelhřimova a okolních měst v souladu s 
výsledky Komunitního plánu sociálních služeb ve 
městě Pelhřimově a s výstupy z auditů. 

Kontraktor: Podpořeno z Programu PHARE 2003, MPSV 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 51.730,- Euro 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 30.8. 2006 
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Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v 
Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního 
začleňování 

Identifikační číslo: 2.1/042 

Stručný popis: Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání a  
zavádění standardů v sociálních službách v 
Havlíčkově Brodě podpořit sociální začleňování 
zranitelných skupin obyvatel města. Cílovou 
skupinou projektu jsou organizace poskytující 
sociální služby, organizace zřizované městem či 
krajem i NNO. Město ve spolupráci s externími 
odborníky navazuje na již započaté aktivity v oblasti 
komunitního plánování a vzdělávání ke standardům 
kvality sociálních služeb procesem sebehodnocení v 
jednotlivých organizacích a následnými konzultacemi. 
Na základě zjištění z sebehodnotícího procesu 
stanoví hlavní principy rozvoje jednotlivých sociálních 
služeb. V souladu s těmito principy poskytovatelé 
služeb za externí podpory vytvoří rozvojové plány 
jednotlivých zařízení. Celý proces je podpořen 
vzdělávacími aktivitami reagujícími na zjištěné 
potřeby sociálních služeb a informačními aktivitami - 
konference, společná setkání. 

 

Kontraktor: Podpořeno z Programu PHARE 2003, MPSV 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 45.107,- Euro 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 30.6. 2006 
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Název projektu: Podpora procesu zvyšování kvality sociálních 
služeb v Diakonii Českobratrské církve 
evangelické 

Identifikační číslo: 02 

Stručný popis: Cílem projektu je podpořit schopnosti a dovednosti 
vybraných zařízení sociálních služeb Diakonie ČCE 
lokalizovaných v Praze a okolí, které zajišťují 
integraci uživatelů sociálních služeb do běžného 
života ve společnosti a do volného trhu práce. To vše 
s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných 
sociálních služeb a v souladu s NAP sociálního 
začleňování pro léta 2004-2006 (Usnesení vlády CR 
c. 730 ze dne 21.7.2004). Jedním z cílu je připravit 
takový vzdělávací program, aby co nejvíce odpovídal 
potřebám pracovníků Diakonie CCE při zavádění a 
naplňování národních standardu kvality. Hlavní 
aktivitou projektu je proces sebehodnocení 
poskytovatelů služeb s následnými externími 
konzultacemi k jednotlivým typům služeb 
v pražských střediscích DČCE. Tím bude zajištěna 
kontinuita celého procesu zlepšování kvality služeb. 
Významnou součástí projektu bude též vyškolení 
konzultantů pro zavádění a naplňování standardů 
kvality z řad vlastních pracovníků DČCE. Vzdělávací 
program interních konzultantu bude probíhat jejich 
zapojením v konzultačních týmech (learning by 
doing) a samotné konzultace budou vedeny jako 
podpůrný andragogický proces, který je vlastní "učící 
se organizaci". Výstupem této části projektu budou 
zprávy z jednotlivých konzultací. Zjištěné vzdělávací 
potřeby budou bezprostředně promítnuty do 
tréninkových programu připravovaných úsekem 
vzdělávání metodiky DCCE. Ty budou důsledně 
sledovat požadavek sociálního začleňování 
ohrožených skupin uživatelů služeb a zvyšování 
profesionální kompetence samotných pracovníku. 

Kontraktor: Podpořeno z JPD 3, kontraktor Magistrát Hl.m.Prahy 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 2.082.380,- Kč 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 31.12. 2007 
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Název projektu: Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb v Jihomoravském 
kraji 

Identifikační číslo: 4 

Stručný popis: Realizace projektu je zaměřena na zlepšení znalostí a 
dovedností poskytovatelů sociálních služeb v 
Jihomoravském kraji vzděláváním v oblasti kvality 
sociálních služeb ve smyslu Standardů kvality, které 
byly publikovány MPSV v roce 2002. Sociální služby 
jsou hlavním nástrojem podpory při sociálním 
začleňování znevýhodněných osob, jejich dostupnost 
a kvalita je proto určující pro jejich začlenění do 
společnosti. V Jihomoravském kraji bude na konci 
projektu jasně formulována koncepce rozvoje 
sociálních služeb, která bude vycházet z analýzy 
současné situace. Dojde k vyjasnění kritérií pro 
přijetí uživatelů do jednotlivých zařízení, 
transformaci těch zařízení, která jsou izolovaná a 
neumožňují zapojení uživatelů do společenského 
života, snižování kapacity velkých rezidenčních 
zařízení ve prospěch terénních a alternativních služeb 
v přirozeném prostředí uživatelů. Vzdělávání 
pracovníku proběhne formou pracovních seminářů a 
zavedením metody sebehodnocení poskytovaných 
služeb. Jedním z důležitých cílu projektu je posílení 
manažerských kapacit.  

Kontraktor: Podpořeno z OP RLZ, priorita 2.1, MPSV odbor 
sociálních služeb 

Role INSTAND:   Partner 

Rozpočet projektu: 7.816.500,- Kč 

Poznámka: Projekt bude ukončen k 15.9. 2007 
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2.2  PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY SDRUŽENÍ NA ROK 2006 
 

Název projektu: Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich 
zapojení do lektorské činnosti 

Identifikační číslo: 42 

Stručný popis: Cílem projektu je přispět k vytváření kvalitní sítě 
sociálních služeb, které budou účinně podporovat 
znevýhodněné skupiny občanů v sociálním 
začleňování do společnosti, zejména na volný trh 
práce. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout 
prostřednictvím sdílení informací o již vyzkoušených 
postupech u nás i v zahraničí, tvorby vzdělávacího 
programu a vzdělávacích materiálů pro pracovníky a 
volené zástupce samospráv krajů a obcí a školení 
lektorů z řad zkušených pracovníků veřejné správy 
pro připravený vzdělávací program.   

Kontraktor: Podpořeno z OP RLZ, priorita 2.1, MPSV odbor 
sociálních služeb 

Role INSTAND:   Žadatel 

Rozpočet projektu: 4.154.000,- Kč 

Poznámka: Projekt bude zahájen k 1.1. 2006 
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Název projektu: Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb 

Veřejná zakázka: Řešení veřejné zakázky MPSV ČR v konsorciu s o.s. 
Hestia, VCVSCR a společnost EuroProfis 

Stručný popis: Obecným cílem veřejné zakázky je vytvoření 
systému hodnocení kvality v sociálních službách, 
který bude významným nástrojem podporujícím 
sociální začleňování a zvyšováni úrovně 
poskytovaných sociálních služeb. Účelem veřejné 
zakázky je vytvořit vzdělávací program hodnotitelů 
inspektorů) a nastavit metodiku pro posuzování 
kvality sociálních služeb (inspekce). V konkrétní 
podobě je projekt zaměřen na přípravu budoucích 
inspektorů kvality sociálních služeb a proškolení již 
vyškolených inspektorů tak, aby uměli rozpoznat 
soulad poskytované sociální služby se Standardy 
kvality sociálních služeb (MPSV 2002), vyvozovat 
závěry pro orgán odpovědný za kontrolu poskytování 
sociálních služeb a dávat podněty a podporu k rozvoji 
kvalitních sociálních služeb. Významným prvkem 
zakázky je důraz kladený na zapojení dalších aktérů 
sociálních služeb do procesu hodnocení služby – a to 
zejména uživatele, poskytovatele a zadavatele (obce, 
kraje), ale i další subjekty působící v oblasti 
sociálních služeb. 

Kontraktor: Podpořeno z OP RLZ, priorita 2.1, MPSV odbor 
sociálních služeb, nabídka byla vybrána ve veřejné 
soutěži 

Role INSTAND:   Člen konsorcia 

Rozpočet projektu: Cca 18 mil. Kč bez DPH 

Poznámka: Projekt bude zahájen k 30.3. 2006 
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Název projektu: Plánování rozvoje sociálních služeb v 
Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů jako jeho nedílná součást 

Identifikační číslo: 120 

Stručný popis: Cílem projektu je přispět k vytváření struktur pro 
tvorbu krajské sítě sociálních služeb. Součástí 
projektu je pokračování v mapování úrovně kvality 
poskytovaných služeb v NNO (sebehodnocení a 
konzultace) a tento program navazuje na výstupy 
z projektu Phare „Sociální začleňování 
znevýhodněných skupin obyvatelstva Libereckého 
kraje“. 

Kontraktor: Podpořeno z OP RLZ, priorita 2.1, MPSV odbor 
sociálních služeb 

Role INSTAND:   Žadatel 

Rozpočet projektu: 6.633.430,- Kč 

Poznámka: Projekt bude zahájen k 1.9. 2006 
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3.  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 
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4.  RADA SDRUŽENÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 
Rada občanského sdružení Instand: 

 PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení   

 Mgr. Ilona Čtvrtníková, člen Rady 

 

 

IČ: 26648989   

DIČ: CZ-26648989, občanské sdružení nebylo v roce 2005 plátcem DPH 

Bankovní spojení: 1061007446/5500 

 

 

Sídlo občanského sdružení: K lukám 650, 142 00 Praha 4   

Kontaktní adresa: ul. 5.května 9, 140 00 Praha 4  

 

 

Internetová prezentace: http://www.instand.cz/ 

E-mail: info@instand.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


