Výroční zpráva 2014

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ
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.
Sdružení je zapsáno 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 číslem akreditace 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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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

V roce 2014 oslavila naše organizace 10. leté výročí. Tohoto výročí se dožila ve velmi dobré kondici v oblasti personální i ekonomické. Získala si
dobrou pověst, respekt i oblíbenost jak u svých klientů, tak i u spolupracujících odborníků a institucí. Výročí jsme oslavili především prací, a to
nabídkou vzdělávacích seminářů a koučovacích hodin v období září –
listopad, které jsme nabídli účastníkům zdarma. V září jsme společně
s těmi, které máme rádi, oslavili desetiletou spolupráci plavbou po Vltavě
a symbolicky jsme tak pokračovali v naší cestě za poznáním, tentokrát
krásných pražských panoramat.
V tomto roce jsme také započali přípravy k transformaci právní formy
organizace dle nového občanského zákona. Zpočátku jsme vedli bouřlivé diskuse o tom, že přece není možné, aby INSTAND, po deseti letech
snažení o zrušení ústavů, sám nesl označení „ústav“. A tyto diskuse byly
nutné, tak jako platí v supervizi, v terapii, že vyřčené trápení méně bolí
a sdílený problém je méně palčivý, tak i my jsme nacházeli cestu, jak
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se se stigmatem ústavu vyrovnat. Dáme tomu termínu naprosto jiný význam a obsah. Nepřestaneme usilovat o to, aby se ústavy, které naopak
díky legislativě nesou název domovy, měnily v domácnosti, ve kterých
mohou lidé najít potřebnou intimitu a pocit sounáležitosti.

PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka

DIRECTOR’S FOREWORD

Our company celebrated its 10th anniversary in 2014. The company reached this jubilee in very good shape, both personally and economically.
It gained a good reputation, respect and even popularity in the eyes of its
clients, as well as cooperating specialists and institutions. We celebrated
the anniversary mainly through work, specifically with via our proposal
of education seminars and coaching lessons within the period September – November, which we offered to all applicants free of charge. In
September, together with all of our friends, we celebrated our 10 years
of cooperation via a boat trip on the Vltava River - symbolically, with
this trip, we continued our journey ofdiscovery and understanding, albeitthestunning Prague panorama thistime.
This year, we have started preparations for the transformation of our organisation’s legal structure, in line with new civil law. Initially we had heated
discussions, regarding the fact that it is not possible for INSTAND itself to
be named an “institution”, following a 10-year struggle to abolish institu-

tions. And these discussions were necessary, as the underlying premise
bears relevance for supervision, as well as therapy - a named suffering is
less troublesome and a shared problem less painful, just as we have been
finding our way to deal with the stigma associated with institutions. We
shall give this term a completely new meaning and purport. We will not
stop to fight for the transformation of institutions – which rather contrarily
have been named as “homes” within the new civil law – to turn them into
homes, where people can find much needed intimacy and a true sense
of belonging.

PhDr. Jaroslava Sýkorová
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2. PROFIL ORGANIZACE
Činnost naší organizace 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

2. 1 POSLÁNÍ A CÍLE INSTAND, Z.Ú.
• prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb
• přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb
• usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního
začleňování lidí
• přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání
• prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality
ve veřejných službách
• posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní
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služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
• podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

2. 2 LIDÉ
2. 2. 1 Správní rada
Luděk Hlaváček, předseda
PhDr. Renata Kocianová PhD., členka
Ing. Lada Vávrová, členka
2. 2. 2 Dozorčí orgán
Mgr. Jan Potoček, revizor
2. 2. 3 Pracovníci sdružení
PhDr. Jaroslava Sýkorová, ředitelka
Bc. Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu
Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice, finanční manažerka
Ing. Jana Pokorná, manažerka projektu
Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit
Mgr. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit
Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu
Mgr. Romana Trutnovská, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Martina Zamrazilová, odborná asistentka
Mgr. Lucia Hanáková, administrativní pracovnice
V roce 2014 se naší milé spolupracovnici Martině narodila dvojčátka
Ema a Lea.

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY

V roce 2014 dokončil INSTAND realizaci projektu OPVK „Vzdělávání
pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se
zdravotním postižením“ a realizaci veřejné zakázky pro MPSV„Inovace
systému kvality sociálních služeb“.
Pokračovali jsme v realizaci aktivit projektů OP LZZ: „Modely podpory
pro rozhodování lidí s mentálním postižením“, „Kvalitním vzděláváním
ke kvalitním sociálním službám“ a „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb v Pardubickém kraji“.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo revidovat systém kvality sociálních služeb
a zefektivnit systém kontroly. Realizace byla zaměřena na zkvalitnění
metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu
v České republice.
Projekt byl rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:
1.

Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele.

2.

Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů
inspektorů (metodika inspekcí).

3.

Vstupní vzdělávací program pro inspektory - úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce).

4.

Průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a kompetencí
inspektorů (metodická a konzultační setkávání zaměstnanců
krajských poboček Úřadu práce ČR, kteří vykonávají agendu
inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb a zaměstnanců
krajských úřadů, revize vedení Seznamu inspektorů, realizace
kolokvií, hodnocení inspekčních zpráv, konference).

Období realizace: 1. 9. 2012 – 30. 11. 2014

5.

Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.

Rozpočet projektu: 8 660 950 Kč vč. DPH

6.

Publicita projektu.

V tomto roce jsme uspěli ve veřejné soutěži vyhlášené v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
v MSK II.“, a začali jsme realizovat klíčovou aktivitu č. 2 – „Metodická
podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb“.

3. 1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Individuální projekt MPSV „Inovace systému kvality
sociálních služeb“
Veřejná zakázka: „Inovace systému kvality sociálních služeb“
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Aktivity projektu
V rámci veřejné zakázky se v roce 2014 uskutečnilo poslední setkání pracovní skupiny k cíli 2, které se věnovalo
vypořádávání připomínek, které byly zaslány během
konzultačního procesu k 2. verzi návrhu Pravidel výkonu
inspekcí a metodických postupů inspektorů (metodika
inspekcí). V únoru 2014 byla odevzdána finální verze Metodiky inspekcí. Inspektorům byla finální verze Metodiky
předána na flash discích.
V rámci aktivity č. 3 proběhla poslední setkání pracovní
skupiny, na kterých byly projednány návrhy kritérií pro
akreditaci vzdělávacího programu pro inspektory a seznámení s výstupy aktivity. Dále bylo dohodnuto, že vzdělávací program nebude předložen k akreditaci, neboť MPSV
nemá v akreditačním řízení rozšířenou cílovou skupinu
o inspektory, pro kterou může vzdělávací program akreditovat. V únoru proběhl závěrečný seminář, kterého se
zúčastnili zástupci poskytovatelů a inspektoři krajských
poboček Úřadu práce ČR. Zadavateli byly předány finální
verze výstupů. Inspektorům úředníkům, Úřadu práce ČR
a MPSV byly předány výstupy cíle 3 na CD.
Za účelem udržování jednotnosti a kompetencí inspektorů
byla uspořádána metodická setkání, kterých se v roce
2014 konalo celkem dvanáct. Dále se konala čtyři kolokvia
určená pro inspektory - specializované odborníky, kde
inspektoři sdíleli své zkušenosti a diskutovali o budoucnosti zakotvení inspektorů - specializovaných odborníků
v systému inspekcí sociálních služeb. Pro inspektory byl
v listopadu 2014 uspořádán odborný seminář.
Pro zajištění publicity projektu byl jednou měsíčně vydáván e‑mailový newsletter, zveřejňovány aktuální informace
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o dění v projektu na webových stránkách MPSV, vydávány
odborné články a distribuovány propagační předměty.
Výstupy projektu v roce 2014
•

Finální verze návrhu metodiky inspekcí sociálních
služeb

•

Vzdělávací program pro inspektory - úředníky
◦◦

Předpoklady pro výkon povolání Inspektora sociálních služeb – návrh do Zákona o sociálních
službách

◦◦

Kritéria vzdělávacího programu pro inspektory
sociálních služeb – návrh do Zákona o sociálních
službách

◦◦

Manuál pro hodnotitele žádosti o akreditaci Vzdělávacího programu pro inspektory sociálních služeb

•

Metodické semináře pro inspektory sociálních služeb

•

Realizace kolokvií pro inspektory - specializované
odborníky

•

Odborný seminář

•

Publicita - informace o dění v projektu na webových
stránkách MPSV, e‑mailový newsletter, odborné
články v tištěných médiích, propagační předměty

•

Předání výstupů cíle 2 na flash discích inspektorům

•

Předání výstupů cíle 3 na CD inspektorům úředníkům a dále Úřadu práce a MPSV

3. 2 MODELY PODPORY PRO ROZHODOVÁNÍ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
Rozpočet veřejné zakázky: 7 327 917,72 Kč vč. DPH
Registrační číslo: CZ.1.04/5. 1. 01/77.00025
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ESF a státní rozpočet ČR
Cíl projektu
Cílem projektu bylo v konzultačním procesu v rámci tematické sítě inovovat praxi výkonu opatrovnictví ve vazbě na nové trendy v této oblasti
vyplývající z přijatých mezinárodních dohod a odrážející se i v návrhu
připravovaného občanského zákoníku. To vše formou mezinárodní
spolupráce a za pomoci zahraničního know‑how.
Specifické cíle projektu:
1.

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

2.

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

3.

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

Partnery projektu byli:
•

Liga lidských práv (ČR)

•

Mental Disability Advocacy Center (Maďarsko)

Aktivity projektu
V roce 2014 se v projektu nadále pravidelně scházela konzultační
skupina složená z vybraných zástupců relevantních aktérů praxe opatrovnictví a podporovaného rozhodování (obce, soudy, soc. služby,
kraj, rodiny), která pravidelně diskutovala postupy a obsah projektu.
Konzultační skupina projednávala a připomínkovala všechny výstupy
projektu.
Byla vytvořena Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního
opatrovníka a podpůrce v právním prostředí České republiky zaměřující se na současnou právní úpravu a možnosti a způsoby jejího využití novými v projektu popisovanými a zkoušenými způsoby. Analýza
obsahuje i návrhy potřebných změn a úprav. Analýza je dostupná ke
stažení ze stránek INSTAND, z. ú.
V klíčové aktivitě č. 6. projektu byly vytvořeny první verze metodických
materiálů, které byly následně v projektu zkoušeny v praxi a aktualizovány. Na tvorbě i aktualizaci se podíleli členové realizačního týmu
i konzultační skupiny a rovněž další pracovníci zapojení do projektu,
opatrovníci a metodik podpory při rozhodování. Výsledné Metodiky
výkonu opatrovnictví a Metodiky výkonu podpůrcovství byly recenzovány třemi nezávislými odborníky, upraveny a vytištěny.
Lektoři projektu nechali akreditovat dva v roce 2013 vytvořené vzdělávací kurzy o opatrovnictví a podpůrcovství. Kurzy se uskutečnily každý
ve třech termínech pro pracovníky obcí, sociálních služeb a pro členy
rodin lidí s mentálním postižením.
V roce 2014 byly v projektu v praxi zkoušeny nové nástroje a instituty.
Do projektu vstoupily dvě ženy v rolích profesionálních opatrovnic. Seznámily se s vytipovanými lidmi s mentálním postižením a byly podány
návrhy na změnu opatrovníka ve čtyřech případech. V roce 2014 byla
jedna z žen ustanovena opatrovnicí dvěma vytipovaným ženám s mentálním postižením. V druhém případě soud bohužel zatím nerozhodl.
Dále byla navázána spolupráce se dvěma obcemi v Karlovarském kraji
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a probíhala metodická setkání s pracovníky pověřenými výkonem veřejného opatrovnictví.
V projektu byl na začátku roku 2014 zaměstnán metodik podpory při
rozhodování. Tento pracovník vyhledával lidi s mentálním postižením,
mapoval jejich situaci a zjišťoval potřeby podpory při rozhodování. Následně se pokoušel oslovit lidi z blízkého okolí těchto osob do pozic
podpůrců, případně je vyhledával v komunitě a/nebo přes dobrovolnické centrum INSTAND, z. ú. Podrobný popis jeho činnosti je v Metodice výkonu podpůrcovství.
Uskutečnilo se několik workshopů k projektu, vyšly články v tisku
a byl natočen krátký spot o projektu pro regionální televizi ZAK.
V projektu pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti
a platformou neziskových organizací, která vznikla k přípravě nového
zákona o opatrovnictví a prosazování změn v této oblasti. Bohužel však
nedocházelo dlouhodobě ke shodě o rozsahu a věcném záměru připravovaného zákona. Jednání nadále budou pokračovat.
Byla zahájena příprava na závěrečnou mezinárodní konferenci pořádanou dne 5. 2. 2015 v Karlových Varech.
Výstupy projektu v roce 2014
•
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Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka
a podpůrce v právním prostředí České republiky

3. 3 PODPORA TRANSFORMACE
POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V PARDUBICKÉM KRAJI
Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Rozpočet projektu: 4 915 785,36 Kč
Registrační číslo: CZ.1.04/3. 1. 03/87.00026
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ESF a státní rozpočet ČR
Cíl projektu
Cílem projektu je v šesti příspěvkových organizacích Pardubického
kraje (Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach,
Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka, Domov pod Kuňkou Ráby) za podpory
externích konzultantů vytvořit transformační plány. Na základě těchto
transformačních plánů bude v závěru projektu vypracována pro každé
zařízení „Závěrečná zpráva z procesu tvorby transformačního plánu“.
Pracovníkům zapojených zařízení je na základě zjištěných vzdělávacích potřeb během procesu tvorby transformačních plánů poskytnuto
relevantní vzdělávání. Kvalitní zpracování individuálních plánů uživatelů zařízení je podpořeno díky supervizím klíčových pracovníků s externím supervizorem.

Partner projektu:
•

Pardubický kraj

Aktivity projektu
V roce 2014 byly realizovány odborné konzultace poskytované externími
odborníky a tvorba transformačních plánů. Transformační plány tvoří
za podpory konzultantů a odborného garanta pracovníci zapojených
zařízení. Externí supervizoři uskutečnili supervize klíčových pracovníků nad individuálními plány uživatelů v celkovém rozsahu 504 hodin.
V roce 2014 byla realizována většina naplánovaného vzdělávání - pracovníci zapojených zařízení se zúčastnili 18 vzdělávacích kurzů na témata
vyplývající z předchozí analýzy vzdělávacích potřeb (např. Chráněné
bydlení v praxi, Individuální plánování, Úvod do transformace, Náplň
dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením).
Výstupy projektu v roce 2014
•

Konzultace v šesti příspěvkových organizacích Pardubického
kraje, které jsou do projektu zapojeny.

•

Supervize klíčových pracovníků v šesti příspěvkových organizacích Pardubického kraje, které jsou do projektu zapojeny.

•

Rozpracované transformační plány šesti příspěvkových organizací Pardubického kraje, které jsou do projektu zapojeny.

•

18 vzdělávacích kurzů pro pracovníky šesti příspěvkových organizací Pardubického kraje, které jsou do projektu zapojeny.

3. 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V NOVÝCH
PŘÍSTUPECH V OBLASTI
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ LIDÍ
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Období realizace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 1 201 673,06 Kč
Registrační číslo: CZ.1.07/1. 3. 42/03.0012
Zdroj financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF a státní rozpočet ČR
Cíl projektu
Cílem projektu bylo rozšířit odborné a praktické znalosti pedagogů
vyučujících odborné předměty na středních odborně zaměřených
školách a humanitně zaměřené předměty na základních školách, základních školách praktických a gymnáziích v oblasti začleňování lidí
s postižením interaktivní formou výuky s využitím praktických příkladů
z regionu, ČR i zahraničí. Účinnost projektu podpořila skripta pro pedagogy a webový portál.
Projekt propojoval sociální a pedagogické perspektivy realizované
prostřednictvím partnerství se „Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a VOŠ Karlovy Vary“. Konkrétní podobu vzdělávacích
modulů jsme konzultovali s partnerskou školou tak, aby vzdělávání co
nejvíce odpovídalo potřebám pedagogických pracovníků.
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Aktivity projektu

◦◦

Inkluzivní vzdělávání

V rámci realizace projektu bylo v roce 2014 vytvořeno a akreditováno
u MŠMT 8 vzdělávacích kurzů. K jednotlivým vzdělávacím kurzům byly
vytvořeny školící materiály obsahující prezentaci, shrnutí klíčových přednášených konceptů, praktická cvičení a aktivity, doporučenou literaturu
a kontakty. K tvorbě kurzů probíhaly pravidelné schůzky metodického
týmu, který tvoří lektoři, projektový manažer a metodik. Obsah kurzů
a termíny realizace kurzů byly konzultovány s partnerem projektu Střední
odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a VOŠ Karlovy Vary.

◦◦

Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka s postižením

◦◦

Sebezkušenost a sebereflexe

◦◦

Seminář o supervizi

Na webových stránkách vznikla samostatná sekce projektu, kam byly umístěny informace k realizovaným vzdělávacím kurzům, on‑line přihlášení na
kurzy, anotace vzdělávacích kurzů, školící materiály a výstupy projektu.
Na jaře byly realizovány první čtyři vzdělávací kurzy a na podzim zbylé
čtyři vzdělávací kurzy. Každý kurz byl realizován vždy dvakrát. Vzdělávacích kurzů se celkem zúčastnilo 184 pedagogů.
V rámci projektu byla zpracována skripta, která obsahují hlavní teze
všech 8 vzdělávacích modulů. Jsou doplněna o praktické návody na
cvičení a aktivity. Tato skripta byla ve stručnější podobě (prakticky využitelné) převedena do formy snadného čtení pro využití pedagogů při
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy projektu v roce 2014
•
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8 vzdělávacích kurzů akreditovaných u MŠMT:
◦◦

Nové přístupy v sociální práci

◦◦

Alternativní a augmentativní komunikace

◦◦

Individuální plánování osobního rozvoje a individuální přístup
k osobám s postižením

◦◦

Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí
s postižením do společnosti

•

Realizace 8 vzdělávacích kurzů, každý realizován dvakrát

•

Skripta - souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů

•

Skripta ve snadném čtení

3. 5 KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
KE KVALITNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM
Období realizace: 1. 12. 2013–30. 6. 2015
Rozpočet projektu: 2 090 135,18 Kč
Registrační číslo: CZ.1.04/3. 1. 03/A7.00205
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ESF a státní rozpočet ČR
Cíl projektu
Cílem projektu je rozvinout odborné kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím zacílených vzdělávacích
programů pro manažery sociálních služeb, metodiky a sociální pracovníky.
Dílčí cíle projektu:
•

Příprava a realizace odborných stáží pro pracovníky poskytovatelů pobytových sociálních služeb.

Vzdělání je cesta k rozvoji ....
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•

•

▫▫ Managerské dovednosti související s hodnocením
a kontrolou II.

Realizace akreditovaných vzdělávacích programů:
◦◦

Management v sociálních službách,

◦◦

Řízení lidských zdrojů,

◦◦

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

◦◦

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

•

- v celkovém rozsahu 38 hodin, pro vedoucí pracovníky
- vzdělávací program je sestaven z pěti modulů:
▫▫ Řízení lidských zdrojů
▫▫ Personální řízení

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

▫▫ Týmová práce
▫▫ Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10

Aktivity projektu
Projekt kvalitním vzděláváním ke kvalitním službám zahrnuje realizaci
pěti vzdělávacích aktivit:
•

Odborné stáže pro pracovníky pobytových zařízení
- systém stáží zaměřený na zvyšování kvality poskytovaných
služeb, případně na zkušenosti z transformačního procesu
pobytových služeb

•

Management sociálních služeb
- v celkovém rozsahu 40 hodin, pro vedoucí pracovníky
- vzdělávací program je sestaven z pěti modulů:
▫▫ Úvod do studia managementu, základní manažerské
dovednosti
▫▫ Strategie řízení organizace a SWOT analýza
▫▫ Organizační struktura
▫▫ Managerské dovednosti související s hodnocením
a kontrolou I.
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Řízení lidských zdrojů

▫▫ Supervize
•

Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality
- rozsah vzdělávacího programu 200 hodin, z toho 120 hodin
teorie, 80 hodin praxe
- V průběhu 16 měsíců se účastníci vzdělávání seznámují s tématy kontroly, týmové práce, technologií tvorby metodik, jak
předávat zkušenosti a znalosti, řešení konfliktů, problematických situací v týmu. V praktické části vzdělávání zpracovávají
účastníci vzdělávání SWOT analýzu ve vlastním zařízení, vyjednávají a vytvářejí návrh plánu týmové práce k aktualizaci
metodik, provádějí aktualizaci metodik ke std. č. 1 ve vlastním zařízení, a poskytují a účastní se náslechu/konzultace
u kolegy při aktualizaci metodiky k vybraným standardům –
týmová práce v zařízení. Vzdělávání je zakončeno prezentací
vytvořených portfolií.

•

POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti
uživatelů / zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby
- rozsah vzdělávacího programu 200 hodin
- Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních
pracovníků při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče
o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního
života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.

Výstupy projektu v roce 2014
•

26 absolventů stáží

•

realizovaný I. běh vzdělávání

služeb, kteří realizují proces transformace a v jeho průběhu se setkávají
s těžkostmi. Třídenní audity kvality jsou zaměřeny na zjištění aktuální
situace služby v oblasti naplňování standardů kvality a podporu managementu organizace v konkrétních krocích v rámci procesu zvyšování
kvality poskytované služby. Pětidenní procesní audity jsou zaměřeny na
zvýšení efektivity vykonávaných aktivit, činností a poskytovaných služeb jak navenek směrem k uživatelům, tak směrem do vnitřního chodu
organizace. Odborné konzultace jsou zaměřeny na konkrétní témata
aktuálně potřebná při poskytování konkrétní sociální služby. Projekt je
realizován ve spolupráci se Slezskou Diakonií jako subdodavatelem.
Projekt je rozčleněn do třech klíčových aktivit:

◦◦

Management sociálních služeb

1.

Audity kvality

◦◦

Řízení lidských zdrojů

2.

Procesní audity

3.

Cílené odborné konzultace

3. 6 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Aktivity projektu

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

V roce 2014 bylo realizováno 5 třídenních auditů kvality, a to v Zámku
Nová Horka, p. o., v Marianu, p. o., v Charitě Opava a v Zámku Dolní
Životice, p. o. Uskutečnilo se 9 odborných konzultací u těchto poskytovatelů sociálních služeb: Fontána, p. o., Náš svět, p. o., Slezská Diakonie a Harmonie, p. o.

Veřejná zakázka: „Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků
sociálních služeb“

Výstupy projektu v roce 2014

Období realizace: 3. 9. 2014 – 31. 5. 2015

•

Metodika třídenních auditů pro auditory

Rozpočet projektu: 2 155 518,20 Kč vč. DPH

•

Kontrolní listy pro auditované služby

•

Závěrečné zprávy z třídenních auditů – 5

•

Závěrečné zprávy z konzultací – 9

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je metodicky podpořit poskytovatele sociálních
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4. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Vznik dobrovolnického centra: duben 2012

•

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 kontaktů a zkušeností s možnostmi trávení volného času.

Financování: Ministerstvo vnitra ČR, Krajský úřad Karlovarského
kraje, INSTAND, z. ú.
Dobrovolnické centrum INSTAND realizuje dva dobrovolnické programy, dobrovolnický program DOHROMADY a od roku 2014 dobrovolnický program pro seniory.

4. 1 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
DOHROMADY
Dobrovolnický program DOHROMADY je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (převážně s mentálním postižením). Cílem programu je podpora zapojení členů cílové skupiny
do běžného života a pokud možno i navázání dlouhodobějších vztahů.
Dobrovolnický program DOHROMADY vznikl v roce 2012 a je rozvíjen
dvěma směry:
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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 skupina se postupně rozšířila i na klienty, kteří žijí v rodinném prostředí
nebo využívají sociální či pečovatelské služby. Z počátku tvořili cílovou
skupinu zejména lidé s mentálním postižením, nyní jsou to i lidé se
zdravotním a kombinovaným postižením.
V poslední době se také čím dál více setkáváme s tím, že dobrovolníci

poskytují klientům podporu při nácviku potřebných sociálních dovedností – hospodaření s penězi, čtení, psaní, vaření, apod. Aktivity nejsou
zaměřeny pouze na trávení volného času.
V našem dobrovolnickém centru se zaměřujeme na dlouhodobé dobrovolnictví a na to, aby dobrovolnictví bylo pravidelné. Většina našich
dobrovolníků s námi spolupracuje dlouhodobě a s klienty se scházejí pravidelně. Někteří dobrovolníci každý týden, nejčastější intenzita
schůzek je ale 1 x 14 dní.
V rámci programu DOHROMADY spolupracujeme s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s., Agenturou pro chráněné bydlení
Dolmen, o. p. s., DOZP „Sokolík“ v Sokolově, p. o., DOZP v Mariánské,
p. o., s pracovníky krajského úřadu a s pracovníky městských úřadů.
V prosinci jsme začali spolupracovat s chráněným bydlením PATA,
kam začala docházet první dobrovolnice a v novém roce začínají další
dvě. Dobrovolnickou činnost v roce 2014 využilo 14 klientů organizace
Rytmus, 6 klientů organizace Dolmen, 3 klienti z rodin a klienti DOZP
„Sokolík“ a DOZP v Mariánské.

spolupráci s dobrovolníky ve středním a mladším seniorském věku.
V květnu 2014 jsme spolupracovali s organizací Rytmus – od klienta
k občanovi, o. p. s., při náboru a školení dobrovolníků pro jednorázovou akci Rytmus na hradě, kde dobrovolníci společně s klienty tranzitního programu opravovali hrad. 3 dobrovolníci z této akce se věnují
dobrovolnictví nadále a začali spolupracovat i s jinými klienty. Aktivně
spolupracujeme se středními a vyššími odbornými školami v Karlovarském kraji, realizujeme zde přednášky o dobrovolnictví a nabízíme
zapojení do dobrovolnických aktivit. Zmíněné 3 dobrovolníky a ostatní
dobrovolníky na hrad jsme získali na gymnáziu v Ostrově, kde jsme
měli přednášku v únoru. V listopadu proběhla prezentace dobrovolnictví a nabídka dobrovolnických aktivit na VOŠ v Chebu a byla navázaná spolupráce se třemi novými dobrovolnicemi. V prosinci proběhla
prezentace dobrovolnictví na VOŠ v Karlových Varech a zde byla také
navázaná spolupráce se třemi novými dobrovolnicemi.

Realizace programu v roce 2014

Dobrovolnický program je dále pravidelně prezentován na akcích
v Karlovarském kraji (den sociálních služeb, PATA festival apod.) a vyvěšením informačních letáků na důležitých informačních místech po
celém Karlovarském kraji.

V průběhu roku 2014 jsme v rámci dobrovolnického programu DOHROMADY spolupracovali s 22 dobrovolníky. Dobrovolníci působí
v celém Karlovarském kraji – Ostrov, Mariánská, Karlovy Vary, Sokolov,
Chodov, Cheb a Kynšperk nad Ohří. Velkou část dobrovolníků (zhruba
2/3) tvoří studenti gymnázií (Ostrov, Sokolov) a vyšších odborných
škol (Karlovy Vary, Cheb). V poslední době se nám také daří navázat

V červnu 2014 jsme zorganizovali hromadný výlet do ZOO v Praze.
Výletu se zúčastnilo 6 dobrovolníků a 7 klientů. Sami dobrovolníci
pořádají s klienty různé výlety – do Karlových Varů na kolonádu, do
Mariánských lázní, na vánoční trhy apod. V prosinci proběhly dvě vánoční posezení s dobrovolníky a klienty, jedno v Karlových Varech,
druhé v Sokolově.
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4. 2 DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM
PRO SENIORY
Dobrovolnický program pro seniory je zaměřen na trávení volného času se seniory a je
také rozvíjen dvěma směry:
•

Senioři žijící v Domovech pro seniory,
využívající denní a týdenní centra

•

Senioři žijící samostatně (v rodině, s podporou pečovatelské služby)

V rámci dobrovolnického programu pro seniory spolupracujeme s Domovem pro seniory
v Hranicích u Aše, s Oblastní charitou v Ostrově a s Městským zařízením sociálních služeb
Karlovy Vary.
Realizace programu v roce 2014
Dobrovolnický program pro seniory se začal
rozbíhat v průběhu roku 2014, spolupráce byla
na začátku navázána se třemi dobrovolníky.
Na jaře nás oslovil Domov pro seniory v Hranicích u Aše, zda by naši dobrovolníci nepomohli s výletem seniorů do parku miniatur
v Mariánských lázních. Tři dobrovolnice, které
jinak spolupracují s jinými klienty, o to projevily zájem a v červenci jely se seniory a s pracovníky domova do Mariánských Lázní.
Dobrovolnický program pro seniory je pravidelně prezentován s druhým dobrovolnickým
18

programem na středních a vyšších odborných
školách (viz výše). V prosinci se nám podařilo
získat dvě nové dobrovolnice z VOŠ v Karlových Varech. Obě dobrovolnice začaly docházet do pečovatelského domu na Čankovské
v Karlových Varech. S pečovatelským domem
na Čankovské jsme začali spolupracovat v prosinci. Sociální pracovnice pečovatelského
domu se na nás obrátila s tím, že jedna seniorka by byla ráda, aby za nimi začal někdo docházet a ve skupince několika seniorů spolu
hráli hry, povídali si, chodili na procházky,
dozvídali se nové věci apod. Do domu začala
společně s koordinátorkou dobrovolníků docházet paní s postižením, která bydlí v Ostrově, využívá služby organizace Rytmus a ráda
by pomáhala seniorům. V tomto případě se
nám podařilo, že samotný člověk s postižením
se stal dobrovolníkem.
Na dobrovolnické centrum se obracejí i další
domovy pro seniory (Skalka v Chebu, Lázně
Kynžvart). V roce 2015 bychom rádi dobrovolnický program pro seniory dále rozšiřovali.
Naše dobrovolnické centrum je součásti Rady
dobrovolnických center severozápad. Součástí této RADY jsou dobrovolnická centra
z Ústeckého a Karlovarského kraje. V rámci
RADY probíhají pravidelné schůzky zhruba
1x za tři měsíce. Na schůzkách jsou předávány
aktuální informace z dobrovolnictví a z jednotlivých dobrovolnických center.

5. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

INSTAND i v roce 2014 poskytoval semináře na klíč, výcvik supervizorů, supervize a konzultace.
Supervize vedla PhDr. Jaroslava Sýkorová a Bc. Marcela Drotárová, DiS., konzultace PhDr. Jaroslava Sýkorová. Supervize byly poskytovány týmu občanského sdružení Amalthea, Centru pro tělesně
postižené Fatima (Arcidiecézní charita Praha) a zapsanému ústavu
Poradna pro integraci. Individuální supervize byly poskytovány pracovníkům občanského sdružení Green Doors a Arcidiecézní charity
Praha. Konzultace ke kvalitě byly poskytovány sociálním službám,
které zřizuje Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha,
střední Čechy, o. s. Jako subdodavatel společnosti JINAK, o. p. s.,
se INSTAND zapojil do projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“, ve kterém
jako odborný garant poskytuje PhDr. Jaroslava Sýkorová supervizi
zapojeným pracovníkům.
V roce 2014 byl dokončen dvouletý Výcvik pro supervizory v sociálních
službách v rozsahu 224 hodin, jež úspěšně zakončilo 21 absolventů.

Vzdělávací seminář ke standardu č. 3 a 4
Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6
Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14
Objednatel: Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem
s mentálním a kombinovaným postižením
Lektor: Ing. Milena Tomášková
Datum: 18. – 20. srpna 2014
Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6
Objednatel: Amulet Care, s. r. o., Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care, Svoboda nad Úpou
Lektor: Bc. Ilona Holková
Datum: 29. července 2014

Výcvik pro supervizory v sociálních službách

Supervize ke standardům a řízení kvality sociální služby

Objednatel: Individuální účastníci

Objednatel: Česká asociace pro psychické zdraví

Lektor: PhDr. Olga Havránková, Ing. et Mgr. Jana Herbst, PhDr. Jaroslava Sýkorová

Lektor: Bc. Ilona Holková
Datum: květen – prosinec 2014

Datum: květen 2012 – duben 2014
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Odborné konzultace

Subdodávka služeb

Objednatel: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha,
střední Čechy, o. s.

Objednatel: JINAK, o.p. s

Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Supervize
Objednatel: Amalthea, o. s.
Supervizor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Objednatel: Poradna pro integraci
Supervizor: Bc. Marcela Drotárová, DiS.
Objednatel: Arcidiecézní charita Praha
Supervizor: Bc. Marcela Drotárová, DiS.
Objednatel: Občanské sdružení Green Doors
Supervizor: Bc. Marcela Drotárová, DiS.
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Předmět: Zajištění klíčové aktivity 5 - Metodická podpora pracovníků
a uživatelů vybraných chráněných bydlení v Moravskoslezském kraji
projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II, reg. č. CZ.1.04/3. 1. 00/A9.00005
Služby: Odborná garance aktivit, supervize pracovníkům aktivity

6. PŘÍLOHY

6. 1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SDRUŽENÍ

•

Řízení lidských zdrojů; 8 hodin

•

Strategické plánování sociálních služeb; 11 hodin

INSTAND v rámci své činnosti nabízí semináře na klíč. V rámci těchto
seminářů může lektor reagovat na specifické vzdělávací potřeby pracovníků a tím je výuka velmi efektivní. Semináře na klíč jsou pro odběratele cenově výhodné, neboť jsou realizovány v jejich prostorách,
a tím šetří náklady na ubytování a dopravu objednatele. Semináře
mohou být navíc realizovány pro více spřízněných poskytovatelů najednou. Cena semináře se odvíjí od délky a celkového počtu účastníků. INSTAND měl v roce 2014 akreditovány následující vzdělávací
programy:

•

Supervize transformačního týmu; 8 hodin

•

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

•

Týmová práce; 8 hodin

•

Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č. 1, 2, 3, 5, 7, 8)
s důrazem na standard č. 5, individuální plánování; 24 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 1 a 15; 6 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 2; 6 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 3 a 4; 6 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6; 6 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 7 a 14; 6 hodin

•

Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10; 6 hodin

•

Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality; 200 hodin

6. 1. 1

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

Oblast kvality sociálních služeb
•

MEPOSS – metodická podpora sociálních služeb; 56 hodin

•

Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči; 8 hodin

•

Organizační struktura; 8 hodin

•

Personální řízení; 8 hodin

•

Zdroje financování sociálních služeb v ČR; 8 hodin

•

Rozvoj kvality v sociálních službách; 104 hodin

•

Individuální plánování; 16 hodin
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... a rozvíjet se znamená růst.
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Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
•

Komunikace s lidmi trpícími demencí; 24 hodin

•

Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci
druhé osoby; 16 hodin

•

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb; 8 hodin

•

Ochrana práv uživatelů; 16 hodin

•

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

•

Principy chráněného bydlení; 16 hodin

•

Přístupy k uživatelům s problémovým chováním; 16 hodin

•

Restriktivní opatření a práce s agresivním uživatelem; 8 hodin

•

Videotrénink interakcí; 24 hodin

•

Využití osobní asistence jako prevence proti restriktivním opatřením; 16 hodin

•

Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti osob s demencí; 47 hodin

•

Úvod do studia managementu; 8 hodin

•

Strategické řízení a SWOT analýza; 8 hodin

•

Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I.;
8 hodin

•

Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou
II.; 8 hodin

•

Podporované rozhodování; 16 hodin

•

Profesionální opatrovnictví; 16 hodin

Vzdělávací programy pro pracovníky úřadů
•

Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských
úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly
a dostupnosti sociálních služeb; 56 hodin

•

Vzdělávací program pro zaměstnance obecních a krajských
úřadů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich
financování a řízení při využívání principů partnerství; 48 hodin

Příspěvek na péči
•

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

•

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

•

Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti uživatele/zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby; 40 hodin

•

Kasuistický seminář; 6 hodin

•

Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti
osob na pomoci jiné osoby; 56 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; 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 posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin
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•

Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 16 hodin

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

24

6. 1. 2

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

•

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

•

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

•

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

•

POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uži-

vatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby IV.;
32 hodin

•

Nové přístupy v sociální práci; 8 hodin

•

Individuální plánování a individuální přístup k osobám s postižením; 8 hodin

•

Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí
s postižením; 8 hodin

•

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

•

Podporované rozhodování; 16 hodin

•

Profesionální opatrovnictví; 16 hodin

•

Alternativní a augmentativní komunikace; 8 hodin

•

Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY

•

Inkluzivní vzdělávání; 8 hodin

•

Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY pomoc zdravotně postiženým

•

Sebezkušenost a sebereflexe; 8 hodin

•

Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program pro seniory - pomoc seniorům

•

Seminář o supervizi; 8 hodin

•

Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka s postižením; 8 hodin

6. 1. 3

Akreditace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících
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6.2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
I. Rozvaha

AKTIVA
A.
I.
II.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I.
Zásoby celkem
Nedokončená výroba
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Daň z příjmu
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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Stav k 1. 1. 2014 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

34
0
153
153
0
-119
11 048
0
0
1 273
40
58
0
942
7
226
9 430
14
9 416
346
13
333
11 082

0
0
153
153
0
-153
8 023
0
0
2 200
221
19
6
402
0
1 552
5 969
8
5 961
34
7
27
8 203

PASIVA
A.
I.
II.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2014 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

8 002
5
7 997
x
-1 486
9 483
3 080
0
0
802
167
0
0
307
19

6 694
254
6 439
- 1 558
x
7 997
1 509
0
0
681
0
0
0
329
19

154

130

0
66
27
0
1
0
60
2 278
533
1 745
11 082

0
65
80
0
0
0
57
829
94
734
8 203
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II. Výkaz zisku a ztráty

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
A. NÁKLADY
I.
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
II.
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
IV. IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
V.
V. Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
VI. VI. Odpisy
Odpisy dlouhodobého H a NH majetku
NÁKLADY CELKEM
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hlavní
99
83
15
0
924
0
307
0
618
1 338
1 080
258
7
0
7
32
0
0
13
0
19
34
34
2 434

hospodářská
385
272
37
76
6 725
22
42
4
6 657
3 263
2 494
768
10
2
8
36
0
6
0
0
30
0
0
10 419

správní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724
540
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724

BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
celkem
484
355
52
76
7 649
22
349
4
7 275
5 325
4 114
1 210
17
2
15
68
0
6
13
0
49
34
34
13 577

hlavní
367
331
36
0
2 297
5
59
4
2 228
5 967
4 761
1 206
10
0
10
66
0
5
0
2
59
34
34
8 741

hospodářská
108
59
6
44
1 258
1
7
1
1 250
423
325
98
8
0
8
4
0
0
0
0
4
0
0
1 801

celkem
475
390
42
44
3 555
6
66
5
3 478
6 390
5 086
1 304
18
0
18
70
0
5
0
2
63
34
34
10 542

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
B. VÝNOSY
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
II.
Změna stavu vnitropodnikových zásob
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Kursové zisky
V.
Tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

hlavní
0
0
0
0
0
3
2
1

hospodářská
9 241
9 165
76
0
0
26
26
0

správní
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2

60
55
5
2 760
2 760
2 823

0
0
0
0
0
9 269

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

389
0

Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ CELKEM

BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
celkem
9 241
9 165
76
0
0
29
28
1

hlavní
0
0
0
0
0
2
2
0

hospodářská
1 988
1 988
0
0
0
0
0
0

celkem
1 988
1 988
0
0
0
2
2
0

0

2

0

0

0

0
0
0
0
0
0

60
55
5
2 760
2 760
12 092

5
0
5
6 990
6 990
6 997

0
0
0
0
0
1 988

5
0
5
6 990
6 990
8 984

-1 150

-724

- 1 485

- 1 744

187

- 1 558

0

0

0

0

- 1 485

0

- 1 558

29

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: 1061007446/5500
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www.instand.cz
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