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1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2007

1.1 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.

1.2 SOUHRN ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2007
Členská základna a Rada sdružení
Konference členů občanského sdružení INSTAND se v souladu se Stanovami
sdružení sešla v září 2007 a jednomyslně schválila Radu sdružení ve složení:
 PhDr. Jaroslava Sýkorová
 Mgr. Ilona Čtvrtníková
 PaedDr. Jiří Miler, Ph.D.
Konference dále schválila Dozorčí radu sdružení ve složení:
 Ing. Ondřej Mátl, MPA, MA
 Mgr. Lukáš Váňa
Konference projednala záměr změnit ve stanovách sídlo sdružení. Změna stanov
byla zaregistrována MV dne 24. 11. 2006 a o.s. INSTAND sídlí na adrese: 5. května
9, Praha 4, 140 00.
Na schůzi Rady občanského sdružení INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a
rozvoj kvality ve veřejných službách byla zvolena v září 2007 předsedkyně
sdružení na další funkční období: PhDr. Jaroslava Sýkorová.

Přehled činnosti v roce 2007
Činnost sdružení v roce 2007 lze rozdělit na dva druhy činností – realizace
grantových projektů a vlastní hospodářskou činnost.
V daném období byly realizovány projekty zaměřené na podporu rozvoje kvality
sociálních služeb na principech standardů kvality a přípravu a realizaci vzdělávacích
programů v oblasti zajišťování, poskytování a kontroly sociálních služeb. V rámci
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těchto projektů byla zaváděna metoda sebehodnocení a konzultační proces vedoucí
ke zvyšování kvality sociálních služeb a dále byly představovány a zaváděny
metodické postupy k plánům rozvoje organizací, které poskytují sociální služby.
Jedinečnost využití těchto významných metodických postupů pro rozvoj kvality
spočívá v tom, že umožňují pracovníkům o. s. INSTAND jejich pružné přizpůsobení
potřebám konkrétních poskytovatelů nebo zadavatelů sociálních služeb podle jejich
specifických podmínek (okruh uživatelů, druh poskytovaných sociálních služeb,
charakter sítě služeb v obci nebo v regionu). Obdobně byly v rámci realizovaných
projektů vytvářeny i vzdělávací programy pro pracovníky v oblasti sociálních služeb
(pracovníci v přímé práci s uživateli a pracovníci managementu) a pro pracovníky
zřizovatelů a zadavatelů sociálních služeb (pracovníci městských a krajských úřadů
a samospráv).
Významný podíl na činnosti v roce 2007 tvořila, kromě výše realizovaných projektů
v rámci grantových schémat, vlastní hospodářská činnost o.s. INSTAND. Na
začátku roku 2006 se o.s. Instand stalo účastníkem konsorcia, které obdrželo
veřejnou zakázku zaměřenou na komplexní řešení vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb, včetně přípravy příslušných metodických materiálů vážících se
k výkonu práce inspektora (např. metodika inspekcí, další vzdělávání inspektorů) a
v roce 2007 pokračovala realizace těchto aktivit. Dále byla v rámci vlastní
hospodářské činnosti poskytnuta odborná podpora při rozvoji sociálních služeb a
vzdělávání pracovníků organizace Fokus, ale i dalším jednotlivým osobám a rámci
realizace akreditovaného vzdělávacího programu Řízení kvality v sociálních
službách.
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Přehled pracovníků sdružení v roce 2007
Činnost o. s. INSTAND včetně zajištění řízení a koordinace projektů zajišťovali tito
pracovníci:
 Mgr. Ria Černá – koordinátorka projektu
 Mgr. Eva Jirková – manažerka a koordinátorka projektu
 Ing. Jana Pokorná – koordinátorka a finanční manažerka projektu
 Jana Svobodová - asistentka projektu
 Irena Benešová – asistentka projektu a manažerka aktivity
 Milada Tocháčková – ekonomka
 PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA – manažer projektu, technická podpora
 PaedDr. Jiří Miler, PhD. - manažer projektu
 Ing. Milena Tomášková, DiS. – manažerka projektu
 Mgr. Jan Šiman – finanční manažer
Externí spolupracovníci sdružení
O. s. INSTAND tradičně spolupracuje s celou řadou odborníků z řad poskytovatelů a
zadavatelů sociálních služeb i z řad univerzitních učitelů. V průběhu roku bylo
uskutečněno průběžné proškolování těchto odborníků v používání aktualizovaných
metodických postupů, supervizních a týmových setkání.
Seznam spolupracovníků o. s. INSTAND v roce 2007:
Mgr. Ilja Hradecký
Mgr. Terezie Hradilková
Mgr. Martina Chlápková
Mgr. Milena Jabůrková, M. A.
Ing. Stanislav Jâger
Růžena Jančová
Hana Janovcová
Jaromír Jech
Helena Jelínková
Bc. Jana Jindrová
Luďka Kanclířová
JUDr. Taťjana Kašlíková
Tereza Kloučková
Soňa Knapová
Mgr. Hana Kocourová
Jindra Koldinská
PhDr. Karel Kopřiva, CSc.
Irena Korálová
JUDr. Dana Kořínková
Mgr. Anna Kotoučová
Věra Krásná
Mgr. Miroslava Kurcová
Mgr. Jaromír Licek
Ing. Tomáš Macek
Miluše Malá

Mgr. Petra Altmannová
PhDr. Alena Bauerová
Mgr. Pavla Baxová
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Marie Benešová
PaedDr. Eva Brožová
Jana Burianová
Adéla Cupáková
Bc. Kamila Červinková
Bc. Iva Dittrichová
Mgr. Lucie Ditrychová
Bc. Aleš Gabrysz
Mgr. Marek Gajdoš
Ivana Gláserová
Bc. Petr Grim
Ing. Ludmila Hájková
PhDr. Olga Havránková
Ing. Mgr. Jana Herbst
Jitka Hnízdilová
Alena Hobrlantová
JUDr. Libuše Holasová
Bc. Ilona Holková
Ing. Petr Holý
Alena Horáková
Alena Housová
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Bc. Ladislav Marek
MUDr. Olga Marešová
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Bc. Eva Maurová
Marcela Millerová
Dana Mokošínová
Pavel Novák
Lenka Ondráčková
Růžena Otrubová
Mgr. Jan Paleček
Petr Pavlíček
Bc. Daniela Pavlíková
Mgr. Hana Peldová
Mgr. Dana Pivrncová
PaedDr. Antonín Plachý
Mgr. Jakub Pobiš
Eva Prokopová
Mgr. Petra Reiserová
Alena Reitschmiedová
Eva Rosochová
Jitka Rozhonová
Václav Růžička
Dagmar Rydvalová
Mgr. Daniel Rychlik
Ing. Stanislava Správková

Bc. Eva Stehlíková
Mgr. Martina Straková
Eva Stránská
Jan Strnad
PaedDr. Jiří Střelec
Ing. David Stulík, M. A.
Bc. Jan Syrový
Dis. Alena Široká
Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
JUDr. Ludmila Šlechtová
Bc. Jan Šlosárek
Jaroslava Švábová
Mgr. Marek Topolovský
PhDr. Jiří Tošner
Iva Tůmová
Mgr. Ivan Úlehla
PhDr. Hana Urbanová
Marie Vacková
Naděžda Vejvodová
Ivana Veltrubská
Josef Veselka
Bc. Marie Vojtíšková
Jan Zeman
Jitka Zmeškalová
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2. PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2007
2.1

PROJEKTY
2007

V RÁMCI GRANTOVÝCH SCÉMAT UKONČENÉ V ROCE

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů
sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Identifikační číslo:

CZ.04.1.03/2.1.15.1/0004

-Stručný popis:

Cílem projektu je 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.
Hlavními aktivitami v roce 2006 byly příprava na
sebehodnotící proces prostřednictvím pracovních skupin
pro poskytovatele, na kterých byly probírány klíčové
oblasti kvality, v nichž proběhlo sebehodnocení; dále
zpracování sebehodnotícího dotazníku poskytovateli
sociálních služeb a následné konzultace k sebehodnocení,
jejichž cílem bylo zjistit připravenost jednotlivých
poskytovatelů k naplňování standardů kvality, poskytnout
pracovníkům zařízení podporu pro porozumění klíčových
oblastí standardů kvality v kontextu jimi poskytovaných
služeb a poskytnout náměty pro rozvoj služby
v konkrétních podmínkách zařízení.
V návaznosti na sebehodnotící proces a zjištěné
vzdělávací potřeby pracovníků sociálních služeb byly
vytvořeny 3 moduly vzdělávacího programu (pro
management, pro sociální pracovníky a pracovníky
v přímé péči z DD a z ÚSP). Cílem vzdělávacího programu
je předat pracovníkům sociálních služeb potřebné znalosti
související s implementací standardů kvality do praxe.
Vzdělávací programy společně s podmínkami zařazování
pracovníků a jejich úspěšné absolvování budou trvalými
výstupy pro Jihomoravský kraj.
Hlavními aktivitami v roce 2007 byla tvorba rozvojových
plánů poskytovateli sociálních služeb, které zřizuje
Jihomoravský kraj, realizace 20 konzultací k těmto
rozvojovým plánům a zpracování analýzy rozvojových
plánů. Výstupy analýzy se staly podkladem pro další
koncepční činnost v oblasti politiky sociálních služeb
Jihomoravského kraje.
Závěrečnými
aktivitami
projektu
byla
závěrečná
konference a slavnostní ukončení vzdělávacího programu
pro pracovníky sociálních služeb v červnu 2007 a
závěrečné setkání realizátorů projektu s externími
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spolupracovníky v září 2007.
Výstupy projektu jsou dokumentovány v publikaci
„Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v Jihomoravském
kraji“.
Kontraktor:

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

Role INSTAND:

Partner, příjemce grantu: Krajský úřad Jimoravského
kraje

Rozpočet projektu:

7.816.500,- Kč

Poznámka:

Projekt byl ukončen k 19. 9. 2007.
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Název projektu:

Podpora procesu zvyšování
služeb v Diakonii ČCE

Identifikační číslo:

CZ.04.3.07/2.1.01.2/2112

Stručný popis:

Záměrem projektu je podpořit schopnosti a dovednosti
vybraných
zařízení
sociálních
služeb
Diakonie
Českobratrské církve evangelické lokalizovaných v Praze a
okolí v systematickém zvyšování kvality sociálních služeb
ve smyslu Národních standardů kvality, publikovaných
MPSV v roce 2002. A tím mj. podpořit integraci uživatelů
těchto služeb do běžného života ve společnosti a do
volného trhu práce.
O.s. INSTAND spolupracuje na projektu v roli partnerské
organizace a v roce 2007 se spolupodílel na těchto
klíčových aktivitách projektu:
 Příprava procesu sebehodnocení (aktualizace a úprava
již vytvořeného sebehodnotícího dotazníku pro
jednotlivé typy služeb ve střediscích DČCE a metodiky
pro proces konzultací, garance odborné úrovně
metodiky a personální zajištění externích odborníků
konzultací).
 Realizace sebehodnocení a konzultací a jejich
vyhodnocení (zajištění účasti externích odborníků
v konzultačních skupinách, realizace jednotlivých
konzultací, vypracování závěrečných zpráv, závěrečné
setkání všech účastníků konzultací, supervize pro
interní konzultanty a supervizní diskuze všech
zúčastněných na jednotlivých konzultacích).
 Vyhodnocení procesu konzultací.
 Vytvoření vzdělávacího programu pro nové interní
konzultanty a jeho realizace.

Kontraktor:

Podpořeno z JPD 3 (Cíl 3 regionu hl.m.Praha), priorita
7.2., MPSV odbor sociálních služeb

Role INSTAND:

Partner projektu, příjemce grantu: Diakonie ČCE

Rozpočet projektu:

2 082 380,- Kč

Poznámka:

Projekt byl ukončen k 31.12.2007
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kvality

sociálních

2.2

PROJEKTY

V RÁMCI

GRANTOVÝCH

SCÉMAT,

KTERÉ

BYLY

REALIZOVÁNY V ROCE

2007 A POKRAČUJÍ I V

Název projektu:

Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich
zapojení do lektorské činnosti

Identifikační číslo:

CZ.04.1.03/2.1.15.1/0042

Stručný popis:

Halvním obsahem projektu je příprava a realizace
vzdělávacích programů, včetně praktického Manuálu pro
zadavatele sociálních služeb pro pracovníky obcí a krajů
ČR působící v oblasti sociálních služeb.

ROCE

2008

Na začátku realizace projektu proběhlo mapování
dosavadních aktivit a vytvořených metodických materiálů
obcí a krajů v oblasti sociálních služeb, úvodní
konference, činnost dvou pracovních skupin (pro obecní a
krajské úřady), vytvořeny a akreditovány dva vzdělávací
programy a základní obsah Manuálu pro zadavatele
sociálních služeb.
V roce 2007 proběhl další vzdělávací seminář pro
pracovníky obcí a krajů se zahraničními lektory, byl
aktualizován Manuál pro zadavatele sociálních služeb a
realizovány
čtyři
běhy
vzdělávacího
programu
akreditovaného u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Kontraktor:

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

Role INSTAND:

Žadatel, nositel (realizátor) projektu

Rozpočet projektu:

4.154.000,- Kč

Poznámka:

Projekt byl zahájen k 1. 1. 2006, termín ukončení
projektu je do 30. 6. 2008.

Název projektu:

Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém
kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako
jeho nedílná součást

Identifikační číslo:

CZ.04.1.03/2.1.15/0120

Stručný popis:

Cílem projektu je vytvoření strategie rozvoje sociálních
služeb na místní a regionální úrovni v rámci Libereckého
kraje, jejímž základem je funkční koordinační struktura
pro zajištění dostupnosti sociálních služeb. Naplněním
tohoto cíle bude vytvořeno prostředí pro systémové
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vzdělávání a profesionální růst pracovníků, dále bude
zajištěna trvalá podpora partnerství prostřednictvím
vzdělávání, konzultačního procesu a supervize účastníků
plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji.
V rámci projektu budou realizovány vzdělávací semináře
pro účastníky plánování rozvoje sociálních služeb
vycházející z principů komunitního plánování rozvoje
sociálních služeb.
Prostřednictvím vzdělávacích programů se aktivity
projektu zaměřují na vzdělávání poskytovatelů a
zadavatelů sociálních služeb s cílem posilovat jejich
schopnosti a dovednosti v začleňování uživatelů sociálních
služeb a předcházení sociálnímu vyloučení specifických
skupin obyvatel v Libereckém kraji.
V roce 2007 byl v rámci aktivity Plánování rozvoje
sociálních služeb v Libereckém kraji zpracován ve
spolupráci se zástupci obcí návrh Krajské koordinační
struktury včetně rámcového vymezení kompetencí
jednotlivých orgánů struktury. Návrh byl projednán a
schválen ve 13 z 21 obcí s pověřeným obecním úřadem
Libereckého kraje, 6 obcí jmenovalo odborného garanta
za oblast plánování do Krajské koordinační skupiny..
V únoru 2007 byl zahájen vzdělávací program pro
zadavatele sociálních služeb v oblasti plánování rozvoje
metodou komunitního plánování. Na konci roku 2007 byl
sestaven plán realizace podpůrných konzultací a ve
spolupráci s Libereckým krajem osloveni účastníci, těchto
konzultací, zástupci poskytovatelů a zadavatelů obcí II. a
III. typu,
V průběhu roku byly realizovány moduly č. 1 – 6
vzdělávacího programu pro management „Řízení kvality
sociálních služeb. 60 pracovníků přímé péče absolvovalo
Ve dvou skupinách absolvovalo 60 pracovníků přímé péče
kvalifikační kurz pro pracovníky rezidenčních služeb pro
seniory pro osoby se zdravotním postižením, dle zákona o
sociálních službách. V I. kole se 10 poskytovatelů
sociálních
služeb
Libereckého
kraje
zapojilo
do
sebehodnotícího procesu s konzultací nad sebehodnotícím
dotazníkem. Ze závěrečných zpráv z těchto konzultací
byla
zpracována
analýza.
V rámci
vzdělávání
poskytovatelů
sociálních
služeb
formou
tvorby
rozvojových plánů a podpůrných konzultací v návaznosti
na provedené sebehodnocení nebo auditu kvality bylo
poskytovateli sociálních služeb v Libereckém kraji na
úrovni obcí, měst nebo nestátních organizací zpracováno
24 rozvojových plánů. Z hlediska druhu poskytovaných
sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, zpracovalo RP 20 terénních pečovatelských
služeb (TPS), 4 domovy pro seniory, 2 domovy se
zvláštním režimem.
Vzdělávání pro odborníky podporující zvyšování kvality
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sociálních služeb vyškolené v supervizních dovednostech
probíhalo v průběhu celého roku v 6 dvoudenních
setkáních.
Kontraktor:

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

Role INSTAND:

Žadatel, nositel (realizátor) projektu

Rozpočet projektu:

6.633.430,- Kč

Poznámka:

Projekt byl zahájen 1. 9. 2006, termín ukončení projektu
je 31.8. 2008.
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2.3 VLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST SDRUŽENÍ V

ROCE

2007

2.3.1 Projekty vlastní hospodářské činnosti v roce 2007
Název projektu:

Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb

Veřejná zakázka:

Řešení veřejné zakázky MPSV ČR v rámci sdružení
„Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb“ s o.s.
Hestia, VCVSCR a společností EuroProfis, s. r. o. jako
dalšími účastníky sdružení.

Stručný popis:

Cílem projektu je vytvoření systému hodnocení kvality v
sociálních službách, který bude významným nástrojem
podporujícím sociální začleňování a zvyšováni úrovně
poskytovaných sociálních služeb, a to v návaznosti na
zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. Účelem
veřejné zakázky je vytvořit a ověřit vzdělávací program
inspektorů kvality sociálních služeb a připravit metodiku
inspekcí, aby byla zajištěna jednotná úroveň posuzování
kvality sociálních služeb v ČR.
O.s. INSTAND se podílelo v roce 2007 na přípravě
metodických postupů pro řešení Specifického cíle 1. a 2.
veřejné zakázky: Iniciální vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb a průběžné vzdělávání inspektorů kvality
sociálních služeb. V rámci Specifického cíle 4 veřejné
zakázky tým expertů pod vedením Instand, o.s. pracoval
na zásadním výstupu veřejné zakázky - Metodice
inspekcí.
O.s. INSTAND v roce 2007 vytvořilo,
aktualizovalo a odevzdalo tyto výstupy k veřejné zakázce:


Organizační pravidla iniciálního vzdělávání



Personální zajištění vzdělávacího programu



Hodnocení teoretické a praktické části vzdělávání



Sylaby pro vzdělávací program



Manuál pro praktickou výuku inspektorů



Kritéria pro ukončení a registr



Kritéria v uplatnění a integraci na trh práce



Návrh koncepce dalšího vzdělávání inspektorů



Index inspektora



1., 2. a finální verze Metodiky inspekcí.



Vodítka pro hodnocení kritérií standardů kvality č. 1,
2a5

O.s. INSTAND spolupracuje při realizaci veřejné zakázky
s širokým okruhem expertů z oblasti sociálních služeb,
především se stávajícími inspektory kvality sociálních
služeb. V roce 2007 bylo využíváno metody konzultačního
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procesu,
jednotlivé
metodické
postupy
byly
připomínkovány v rámci monitorovací a řídící skupiny,
stávajícími i školenými inspektory kvality 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 byl zahájen k 30. 3. 2006, termín ukončení
projektu je do 31. 3. 2008.
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2.3.2 Projekty odborné podpory při rozvoji sociálních služeb a vzdělávání
pracovníků
Kromě realizovaných projektů poskytlo o. s. INSTAND odbornou podporu při rozvoji
sociálních služeb a vzdělávání pracovníků subjektu Fokus – v rámci projektu
„Zavádění a rozvoj kvality sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb ve
FOKUSu“
V závěru roku 2007 se uskutečnilo několik odborných seminářů pro vedoucí i
řadové pracovníky jednotlivých zařízení sociální péče a pro jejich zřizovatele.
Uskutečněné semináře byly součástí akreditovaného programu Řízení kvality
v sociálních službách. S největším zájmem se setkaly semináře na tato témata:


Týmová práce



Komunikace s lidmi trpícími demencí



Poslání a cíle, jednání se zájemcem o službu, individuální plánování



Vybrané standardy kvality sociálních služeb
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3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007
Rozvaha k 31. 12. 2007
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2007
(v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2007
(v tis. Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
14. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období

0
3 191
0
1 120
0
5
10

0
2 364
0
1 185
15
31
1

0

98

1 105

1 040

2 067
21
2 046
4
4

1 175
27
1 148
4
4

AKTIVA CELKEM

3 191

2 364

PASIVA

Stav k 1. 1. 2007

Stav k 31. 12. 2007

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezevy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
7. Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období

499
0
499
496
3
2 692
0
-6
-6
1 010
669
108
3

995
0
995
496
499
1 369
0
0
0
1 369
756
173
0

45

49

59
27
18
0
7
74
1 688
1 688

23
32
38
286
11
1
0
0

PASIVA CELKEM

3 191

2 364
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
A. NÁKLADY

minulé období
(v tis. Kč)
432
421
11
2 945
152
38
2 755
2 047
1 721
326
2
2
11
11

běžné období
(v tis. Kč)
259
235
24
3 780
154
149
3 477
2 938
2 429
509
1
1
24
24

5 437

7 002

minulé období
(v tis. Kč)
2 111
2 111
0
0
6
6

běžné období
(v tis. Kč)
2 153
2 153
0
0
4
4

0

0

6
0
6
3 870
3 870

6
0
6
5 405
5 405

5 993

7 568

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. Daň z příjmů

556
59

566
70

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

497

496

I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
II. Služby celkem
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
24. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
II. Změna stavu vnitropodnikových zásob
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
V. Tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
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4.

RADA SDRUŽENÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE A OGRANIZAČNÍ

SCHÉMA

Rada občanského sdružení Instand:
 PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení
 Mgr. Ilona Čtvrtníková, člen Rady
 PaedDr. Jiří Miler. Ph.D., člen Rady
IČ:

26648989

DIČ:

CZ26648989, občanské sdružení se v roce 2006
stalo plátcem DPH

Bankovní spojení:

1061007446/5500

Sídlo občanského sdružení: 5. května 9, 140 00 Praha 4.
Pobočka Liberec

pobočka v Liberci na adrese: Husova 21/13, 406 01
Liberec

Telefon/fax:

261218584

Internetová prezentace:

http://www.instand.cz/

E-mail:

info@instand.cz
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Organizační schéma v roce 2007:
Rada sdružení
Jaroslava Sýkorová
Ilona Čtvrtníková
Jiří Miler
Finanční řízení
Jan Šiman, Milada Tocháčková

Grantové projekty

Vlastní hospodářská činnost

OP RLZ:
• Vzdělávání pracovníků
poskytovatelů a zadavatelů
sociálních služeb
v Jihomoravském kraji
Eva Jirová

 Vzdělávání inspektorů
kvality sociálních služeb
Jaroslava Sýkorová

Odborná spolupráce:
• Fokus

• Vzdělávání zadavatelů
sociálních služeb a jejich
zapojení do lektorské činnosti
Jakub Čtvrtník

• Plánování rozvoje sociálních
služeb v Libereckém kraji
a vzdělávání poskytovatelů
a zadavatelů
Jiří Miler

JPD 3:
• Podpora procesu zvyšování
kvality sociálních služeb
(Diakonie ČCE)
Eva Jirková
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