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institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ
INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách vzniklo registrací u Ministerstva
vnitra ČR dnem 9. ledna 2004.
Dne 1. ledna 2014 bylo zapsáno pod spisovou značkou L 14291 do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze. Sdružení je zapsáno do Živnostenského rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 4.

Občanské sdružení INSTAND založili odborníci z oblasti sociálních služeb na základě svého odborného zájmu a veřejné
potřeby podpořit proces transformace sociálních služeb v České republice. Zakládající členové Institutu se podíleli na vytváření
Standardů kvality sociálních služeb a inspekčního systému sociálních služeb v České republice.
S občanským sdružením INSTAND spolupracuje řada akademických pracovníků, ale i kapacit se zkušenostmi v komerční sféře.
Důraz je kladen na propojení teorie a praxe.
Občanské sdružení 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, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
u Ministerstva práce a sociálních věcí s číslem akreditace 2011/0634-I a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s číslem akreditace MSMT - 6737/2014.

3

OBSAH
Vzdělávání je cesta k rozvoji ...

1.
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ
PROFIL SDRUŽENÍ
POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ INSTAND
LIDÉ
Rada sdružení
Pracovníci sdružení
REALIZOVANÉ PROJEKTY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA LIBERECKÉHO KRAJE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MODELY PODPORY PRO ROZHODOVÁNÍ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
PODPORA TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V NOVÝCH PŘÍSTUPECH V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRAŽSKOU POBOČKOU
REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE LIBERECKOU POBOČKOU
PŘÍLOHY
AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SDRUŽENÍ
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Akreditace Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

6
8
8
8
8
8
9
9
11
11
12
14
16
17
18
19
20
20
20
21
21
21
22
24
5

1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ
Ohlížíme se za rokem naplněným pracovním úsilí, ale i radosti
z dosažených úspěchů. Velkou inspirací byly pro některé pracovníky
sdružení pracovní cesty do Britské Kolumbie a do Švédska. I když
jsme si mysleli, že myšlenkově a filosoficky podstatu sociálního
začleňování vnímáme a rozumíme ji, otevřenost tamní společnosti
a naprosté, přirozené přijímání lidí s postižením nás postrčila o notný
kus poznání dál. Jako bychom objevovali nové obzory, fascinovaně
jsme zjišťovali, že lidé i na vysokých úřadech hovoří o principech
podporovaného rozhodování s naprostou samozřejmostí, že například
ředitelka opatrovnického úřadu prosazuje v praxi myšlenku, aby
bylo co nejméně lidí omezováno ve svéprávnosti. Tyto myšlenky
se snažíme v projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí
s mentálním postižením“ předávat dál v rámci seminářů. Snad se nám
podaří ovlivnit a inspirovat alespoň některé z jejich účastníků, změny
v celé naší společnosti budou trvat zřejmě mnohem déle.

a věříme, že i oni, tak, jako se to povedlo v minulých letech v kraji
Karlovarském, se dočkají spokojeného a plného života mezi námi.
V minulém roce jsme se také začali připravovat na desetileté výročí
založení o. s. INSTAND. Mám radost z toho, že sami pracovníci navrhli
oslavit výročí prací. Chceme nabídnout některé odborné semináře
a koučovací ochutnávky při příležitosti našeho výročí zdarma. Chceme
se také sejít s lidmi, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, se kterými
je nám dobře a máme se navzájem rádi. Snad se nám to podaří. Všichni se
potřebujeme občas zastavit, bilancovat a oslavovat, čeho jsme dosáhli.
To ostatně můžeme i po prolistování této výroční zprávy, která přináší
souhrn naší pestré činnosti v uplynulém roce.

Obdivuhodné bylo i nasazení realizátorů veřejné zakázky MPSV
„Inovace systému kvality sociálních služeb“. Zvláště výstupy týkající
se inovace standardů kvality sociálních služeb (QUIP) a metodiky
inspekcí považuji za zásadní koncepční a metodické dokumenty, které
by mohly pomoci ke zvýšení kvality sociálních služeb. Škoda jen, že
dosud, tedy v červnu 2014, není jasné, jak a zda budou tyto výstupy
využity.

While retrospecting previous year, it was filled with good work effort
as well as joy from accomplished achievements. Our great inspiration
were business trips to British Columbia and Sweden attended by
some of our staff. Although we thought we understood theoretical
and philosophical essence of social integration, openess of the
society in visited countries and their inherent acceptance of people
with additional needs shifted us further ahead significantly. We were
fascinated to see how people in charge of influential public bodies
talk about individual decision-making support as matter of course; for
example a manageress of the Public Guardianship Office promoted
the idea to restrict as little people as possible from their legal capacity.
We felt like discovering new horizonts and we have been trying to pass
over these ideas in the project called „Models of Decision-making
Support for People with Learning Difficulties“. We are convinced that
our seminars may inspire at least some of the participants as changes
in entire society will perhaps take much longer to happen.

Nevertheless, we started some new projects in 2013 and currently we
are engaged in new life stories of social service users accomodated
in care homes in the Pardubice region. We believe they will also be
able to live satisfied and fully integrated life as achieved in the region
of Karlovy Vary in the past.
Last year, we started preparations for 10th anniversary of our
association INSTAND. I was very happy to see, the idea to celebrate
this originated within the staff themselves. We plan to offer our training
courses and coaching meetings for free as a part of our anniversary
celebration and meet up with people we have been cooperating with
over long period of time, with whome we feel good and we like each
other. Hopefully we will succeed. Everyone needs to have a break
sometimes, to retrospect and celebrate and evaluate achievements.
That can actually be done after reading this annual report which
summarises all our heterogenous activities from the previous year.

The effort of project implementors contracted by Ministry of Labour
and Social Affairs called „Quality of Social Services Innovation
Programme“ was also phenomenal. Especially the outcomes from
the standards for quality in social services innovation (QUIP)
and methodology of inspections I consider as essential conceptual
and methodological documents which may lead to increased quality
of social services. However, it is a pity as up till now, in June 2014, it is
still not clear if these outcomes will be utilised and how.

Přesto jsme se ještě v roce 2013 pustili do nových projektů, zabýváme
se novými příběhy lidí v pobytových službách v Pardubickém kraji
PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení
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MESSAGE FROM THE CHAIRWOMAN

PhDr. Jaroslava Sýkorová, Chairwoman of the association
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2. 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

2.1		 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO 		
SDRUŽENÍ INSTAND
•
•
•
•
•
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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

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY
•
•

kvality ve veřejných službách
posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní
služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

2.2 LIDÉ
2.2.1 Rada sdružení
PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně sdružení
PaedDr. Eva Brožová, členka Rady
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., člen Rady
2.2.2 Pracovníci sdružení
Bc. Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu
Ing. Markéta Máchová, administrativní pracovnice
Ing. Jana Pokorná, manažerka projektu
Marie Sedláčková, koordinátorka projektových aktivit
Bc. Zuzana Sekalová, koordinátorka projektových aktivit
Mgr. Jan Šiman, finanční manažer
Mgr. Václav Štrunc, koordinátor projektových aktivit
Ing. Milena Tomášková, DiS., manažerka projektu
Mgr. Romana Trutnovská, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Martina Zamrazilová, odborná asistentka

V roce 2013 dokončilo sdružení realizaci veřejné zakázky „Zajištění
realizátora aktivit projektu - Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“, zakázky Libereckého kraje
„Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby“
a Moravskoslezského kraje „Konzultační a metodická činnost pro
projekt Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji“.
Pokračovali jsme v realizaci aktivit veřejné zakázky pro MPSV „Inovace
systému kvality sociálních služeb“ a projektu OP LZZ „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“.
Začali jsme realizovat další projekty OP LZZ „Podpora transformace
pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“, „Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám“ a OP VK „Vzdělávání pedagogů
v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením“.

3.1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
		 KARLOVARSKÉHO KRAJE
Název projektu: Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“
Veřejná zakázka: „Zajištění realizátora aktivit projektu - Udržitelnost
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“

Období realizace: 1. 6. 2011 - 31. 3. 2013
Rozpočet veřejné zakázky: 25 922 400,- Kč vč. DPH
Cíle projektu
Celkovým cílem projektu bylo podpořit a prohloubit transformační
proces pobytových služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním
postižením.
Dílčí cíle projektu
•
•
•
•
•

Umožnit přechod z domovů pro osoby se zdravotním postižením
15 uživatelům sociálních služeb.
Zmapovat situaci žadatelů o umístění v domově pro osoby se
zdravotním postižením a hledat systémové nástroje pro zajištění
alternativních sociálních služeb k tradiční ústavní péči.
Vypracovat návrhy dvou transformačních plánů vybraných
domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Podpořit transformační proces a další rozhodování kraje analytickými podklady.
Realizovat vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, opatrovníků a uživatelů podle zjištěných potřeb.

Aktivity projektu
Realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2013. V roce 2013 byly dopracovány a odevzdány analytické podklady podporující transformační
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proces v Karlovarském kraji - Návrh opatření na zajištění
dostupné potřebné sítě sociálních služeb v Karlovarském
kraji a Zásobník projektových námětů zaměřených na
podporu uplatnitelnosti osob s mentálním postižením na
trhu práce. Byla dokončena Analytická zpráva o průběhu
pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních
služeb. V rámci výzkumu bylo sledováno deset případů
sociální práce s klienty, kteří v průběhu posledních let
odešli nebo měli odejít z domovů pro osoby se zdravotním postižením do komunitních sociálních služeb. V roce
2013 se přestěhovali 4 uživatelé do návazných sociálních
služeb a byla dokončena aktualizace Metodiky přípravné
a realizační fáze přechodu uživatelů. Za podpory externích
expertek byly dokončeny transformační plány dvou velkokapacitních domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Dále byla zpracována závěrečné zpráva o procesu tvorby
transformačních plánů. Ke konci realizace projektu byl vydán „katalog“ pobytových služeb z hlediska klientů formou
snadného čtení, který vycházel z klientských auditů realizovaných v průběhu projektu.
V roce 2013 proběhly poslední vzdělávací programy
pro pracovníky v přímé péči, pro pracovníky návazných
služeb a pro pracovníky DOZP „PATA“ v Hazlově. V rámci
dlouhodobého vzdělávacího programu „Posuzování
stupně závislosti uživatelů/zájemců o službu“ určeného
pro sociální pracovníky, kteří působí zejména v pobytových
službách a pro sociální pracovníky na pověřených obcích,
byly realizovány poslední vzdělávací kurzy, proběhlo
vyhodnocení a ukončení celého vzdělávacího programu.
V rámci vzdělávacího programu vznikla příručka „Vybrané
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metodické postupy mapování potřebné podpory osob
s postižením a seniorů“.
Výstupy projektu v roce 2013
•

Z domovů pro osoby se zdravotním postižením přešli
do návazných sociálních služeb v roce 2013 čtyři uživatelé.
• Byly vytvořeny informační brožury „Nebojte se
změny“. Změna sociálních služeb do podoby, která
neodděluje uživatele sociálních služeb od ostatních občanů a je vstřícná vůči jejich potřebám.
• Návrh opatření na zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a Zásobník projektových námětů zaměřených na podporu uplatnitelnosti osob s mentálním postižením na trhu práce
• Analytická zpráva o průběhu pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb
• Aktualizovaná Metodika přípravné a realizační fáze
přechodu uživatelů
• Závěrečná zpráva k metodě case managementu
• Transformační plány dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením
• „Katalog“ pobytových služeb z hlediska klientů formou
snadného čtení
• Vybrané metodické postupy mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů
• Uskutečnilo se šest kulatých stolů, jejichž témata vycházela z potřeb subjektů zapojených do projektu a reflektovala aktuální dění a problémy.
• Vzdělávací aktivity:
◦◦ V tématice poskytování podpory osobám s vysokou

mírou závislosti na pomoci druhé osoby byli vzděláni pracovníci
v přímé péči v rozsahu 24 hodin. Kurzy úspěšně absolvovalo
12 účastníků.
◦◦ Pro pracovníky návazných služeb, kteří poskytují podporu uživatelům přecházejícím z ústavů, bylo realizováno vzdělávání „Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči“. Proběhlo
celkem 8 setkání, které úspěšně absolvovalo 15 účastníků.
◦◦ Pro pracovníky Domova pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově byl realizován třídenní vzdělávací kurz, kterého
se zúčastnilo 19 pracovníků. Dále se uskutečnilo 6 supervizních
konzultací a proběhly 4 stáže ve službách chráněného bydlení.
◦◦ Byla realizována druhá série tří seminářů na téma „Dluhová past
klienta a jeho rodiny“. Semináře úspěšně absolvovalo 12 účastníků.
◦◦ Uskutečnily se poslední dva bloky vzdělávacího programu
„Posuzování stupně závislosti na uživatelů/zájemců o službu“
v celkovém rozsahu 24 hodin. Vzdělávací program byl vyhodnocen a ukončen. Celkem bylo vydáno 11 osvědčení o absolvování
celého vzdělávacího programu v rozsahu 180 hodin a 60 osvědčení o absolvování jednotlivých modulů vzdělávacího programu.

Období realizace: 8. 11. 2011 – 28. 2. 2013
Celková cena za subdodávku: 3 057 000,- Kč vč. DPH
Cíl projektu
Cílem projektu bylo realizovat konzultační a metodickou činnost v deseti zařízeních pobytových sociálních služeb (příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje – Benjamin, Zámek Nová Horka, Zámek
Dolní Životice, Sírius, Fontána, Harmonie, Domov Jistoty, Marianum,
Náš Svět, Sagapo), které procházejí transformací pobytových sociálních služeb, a vytvořit dvě souhrnné publikace.
Aktivity projektu
Na začátku roku 2013 byla veřejná zakázka dokončována. Zúčastnili jsme se závěrečné konference k projektu v Ostravě a odevzdali
druhý výstup veřejné zakázky – Souhrnnou zprávu o procesu
transformace.
Výstupy projektu v roce 2013
•

3.2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Název projektu: Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“
Veřejná zakázka: Konzultační a metodická činnost pro projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; II“

Souhrnná zpráva o procesu transformace

3.3 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
LIBERECKÉHO KRAJE
Název projektu: Individuální projekt Libereckého kraje „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém
kraji“
Veřejná zakázka: „Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro
sociální služby“
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Období realizace: 1. 1. 2012 - 28. 6. 2013
Rozpočet veřejné zakázky: 289 250,- Kč bez DPH

•
•

Cíl projektu
Hlavním cílem zpracování Analýzy bylo shromáždění potřebných argumentů pro upřesnění a zefektivnění dalšího postupu v oblasti optimálního využívání finančních zdrojů pro zajištění provozu sociálních
služeb v Libereckém kraji.
Aktivity projektu
V roce 2013 byla dopracována podrobná analýza využití zdrojů financování sociálních služeb poskytovaných v Libereckém kraji. Výstupem je podrobný rozklad zdrojů z hlediska jejich druhů a z hlediska
jejich zastoupení v rámci jednotlivých skupin služeb (poradenství,
péče, prevence). Dále byl proveden rozbor využití těchto zdrojů ve
vztahu k podpořeným osobám v rámci jednotlivých cílových skupin
uživatelů.
Výstupy projektu v roce 2013
•
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Analýza využití různých druhů zdrojů financování sociálních služeb v členění podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností
Libereckého kraje, podle cílových skupin, které jsou z těchto zdrojů
podporovány a podle druhů poskytovaných sociálních služeb,
a to za období let 2010 - 2011

•
•

SWOT analýza stávajícího stavu a možností využití finančních
zdrojů pro financování sociálních služeb v Libereckém kraji
Doporučení pro návrh parametrů základní sítě sociálních služeb
v Libereckém kraji
Doporučení pro návrh „Klíče“ financování sociálních služeb
v Libereckém kraji
Souhrn doporučení pro plánovací procesy na úrovni kraje a obcí

3.4 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název projektu: Individuální projekt MPSV „Inovace systému kvality
sociálních služeb“
Veřejná zakázka: „Inovace systému kvality sociálních služeb“
Období realizace: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2014
Rozpočet veřejné zakázky: 8 660 950,- Kč vč. DPH
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je revidovat systém kvality sociálních služeb
a zefektivnit systém kontroly. Realizace je zaměřena na zkvalitnění
metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu
v České republice.

Projekt je rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:
1. Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povimností 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).
5. Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
6. Publicita projektu.
Aktivity projektu
V rámci veřejné zakázky byly v roce 2013 uspořádány konzultační
semináře s odbornou veřejností k tématu revize standardů kvality
sociálních služeb. Pracovní skupina cíle 1 vytvořila první, druhý
a finální návrh revize standardů kvality sociálních služeb. Týmem
právníků byl připraven a odevzdán právní návrh změn standardů
kvality sociálních služeb a povinností poskytovatelů.
K aktualizaci Pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů
inspektorů (metodika inspekcí) byla v roce 2013 vytvořena 1. a 2. verze

aktualizovaných pravidel. Aktualizace vycházela z podrobné analýzy
dosavadní inspekční činnosti a na tvorbě aktualizované metodiky
se podílela především pracovní skupina k cíli 2. Dále byly využity
poznatky z pilotních inspekcí, které proběhly v rámci vzdělávacího
programu pro inspektory.
Po celý rok se konal vzdělávací program pro inspektory z Úřadu práce
ČR. Vzdělávání bylo koncipováno tak, aby kromě teorie a praktických
cvičení obsahovalo i tzv. průřezová témata, tj. ta, která se prolínají
téměř s každou inspekční činností. Praktická část výuky byla sestavena
jednak z inspekcí a jednak ze setkávání peer skupin. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že inspekce v místě za přítomnosti lektora a setkání
peer skupin byly nejvíce oceňovaným způsobem výuky. Zakončení
vzdělávacího programu probíhalo formou „Obhajoby portfolia“. Program úspěšně absolvovalo 44 inspektorů.
Za účelem udržování jednotnosti a kompetencí inspektorů byla
uspořádána metodická setkání, kterých se v roce 2013 konalo celkem deset. 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 odbornou veřejnost byla v září 2013 uspořádána celorepubliková konference.
Pro zajištění publicity projektu byl jednou měsíčně vydáván e-mailový
newsletter, zveřejňovány aktuální informace o dění v projektu na
webových stránkách MPSV, vydávány odborné články a distribuovány
propagační předměty.
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Výstupy projektu v roce 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

Finální návrh revize standardů kvality sociálních služeb
Druhá verze návrhu Metodiky inspekcí
Realizovaný vzdělávací program pro inspektory z krajských
poboček Úřadu práce ČR
Metodické semináře pro inspektory sociálních služeb
Realizace kolokvií pro inspektory - specializované odborníky
Konference
Právní návrh změn ve standardech kvality sociálních služeb
a povinnostech poskytovatele
Publicita - informace o dění v projektu na webových stránkách
MPSV, e-mailový newsletter, odborné článkyv tištěných médiích,
propagační předměty

3.5 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 je 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.
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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 jsou:
• Liga lidských práv (ČR)
• Mental Disability Advocacy Center (Maďarsko)

Uskutečnily se dvě několikadenní zahraniční stáže v Britské Kolumbii a Švédsku, kde proběhly rozhovory se zástupci neziskových organizací, státní správy, akademického prostředí, rodin i lidí s potížemi
v učení o místní praxi, vývoji systému podporovaného a náhradního
rozhodování a získaných zkušenostech. Ze stáží byly zpracovány zprávy
a video. Obojí je k dispozici ke stažení na stránkách o. s. INSTAND.
V projektu byla dále navázána užší spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a platformou neziskových organizací, která vznikla k přípravě
nového zákona o opatrovnictví a prosazování změn v této oblasti.
Byl vytvořen návrh možného využití zahraničních modelů v podmínkách ČR a započaly práce na metodických materiálech pro opatrovníky a podpůrce a právní analýze možnosti využití zahraničních modelů v podmínkách ČR. Tyto výstupy budou dokončeny v roce 2014.

Aktivity projektu
V roce 2013 se v projektu 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.

V roce 2013 byly v projektu vytvořeny dva vzdělávací kurzy o podporovaném rozhodování a o opatrovnictví a byly dány k akreditaci
u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.

V konzultační skupině byla vytvořena ve dvou variantách SWOT
analýza praxe opatrovnictví v prostředí Karlovarského kraje – jedna
zaměřená na veřejné opatrovnictví a druhá na opatrovnictví vykonávané soukromými osobami.

•

Byla vytvořena Komparativně – právní analýza zahraničních modelů náhradního a podporovaného rozhodování mapující právní
úpravy opatrovnictví a jeho alternativ v Britské Kolumbii (Kanada),
Švédsku, Německu, Rakousku a Anglii. Analýza je ke stažení na
stránkách organizace.

•
•
•

Výstupy projektu v roce 2013

•

SWOT analýza praxe opatrovnictví v prostředí Karlovarského kraje
– jedna zaměřená na veřejné opatrovnictví a druhá na opatrovnictví vykonávané soukromými osobami
Komparativně – právní analýza zahraničních modelů náhradního
a podporovaného rozhodování
Zprávy ze zahraničních stáží v Britské Kolumbii a ve Švédsku
Video ze zahraničních stáží v Britské Kolumbii a ve Švédsku
Dva vzdělávací kurzy o podporovaném rozhodování a o opatrovnictví
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3.6 PODPORA TRANSFORMACE
POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V PARDUBICKÉM
KRAJI

Aktivity projektu

3.7. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V NOVÝCH
PŘÍSTUPECH V OBLASTI
		 SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ LIDÍ
		 SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

Projekt byl zahájen v září 2013. Navázali jsme úzkou spolupráci s partnerem projektu, kterým je Pardubický kraj
a s šesti poskytovateli pobytových sociálních služeb, kteří
jsou do projektu zapojeni. V říjnu se konal úvodní seminář,
kterého se zúčastnilo celkem 45 pracovníků zařízení, zástupců partnera, realizátora a expertů. V průběhu dalších
dvou měsíců byly v jednotlivých zařízeních zahájeny konzultace s externím konzultantem a byly sbírány podklady
pro analýzu vzdělávacích potřeb pracovníků zapojených
zařízení.

Cíl projektu

Výstupy projektu v roce 2013

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 bude na základě zjištěných vzdělávacích potřeb
během procesu tvorby transformačních plánů poskytnuto
relevantní vzdělávání. Kvalitní zpracování individuálních
plánů uživatelů zařízení bude podpořeno díky supervizím
klíčových pracovníků s externím supervizorem.

•
•

Úvodní seminář pro zapojená zařízení
Konzultace v šesti příspěvkových organizacích Pardubického kraje, které jsou do projektu zapojeny
Doporučení pro návrh „Klíče“ financování sociálních
služeb v Libereckém kraji
Souhrn doporučení pro plánovací procesy na úrovni
kraje a obcí

Cílem projektu je 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 podpoří skripta pro
pedagogy a webový portál.

V roce 2012 byla pro tento účel zpracována Metodika pro
sběr ekonomických a statistických informací od poskytovatelů sociálních služeb s působností v Libereckém kraji
a proveden sběr dat.

Projekt propojuje sociální a pedagogické perspektivy realizované prostřednictvím partnerství se „Střední odbornou školou pedagogickou,
gymnáziem a VOŠ Karlovy Vary“. Konkrétní podobu vzdělávacích
modulů konzultujeme s partnerskou školou tak, aby vzdělávání co
nejvíce odpovídalo potřebám pedagogických pracovníků.

•
•

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

Aktivity projektu
Projekt začal být realizován v říjnu 2013. V říjnu byl sestaven realizační
a metodický tým. Od října do konce roku probíhala tvorba prvních
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čtyř vzdělávacích kurzů a jejich příprava k akreditaci na MŠMT.
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.
K prvním čtyřem vzdělávacím kurzům byly vytvořeny školící materiály obsahující prezentaci, shrnutí klíčových přednášených konceptů,
praktická cvičení a aktivity, doporučenou literaturu a kontakty. Dále
byli osloveni odborníci na tvorbu webových portálů s požadavkem na
jeho vytvoření s určeným zadáním.
Na začátku projektu bylo vytipováno, které školy by měly o nabízené
vzdělávání zájem. Vycházelo se z průzkumu potřeb škol, který byl
realizován před zahájením projektu. Na základě toho byla ve spolupráci s partnerem zpracována databáze těchto škol s kontakty na jejich
zástupce.
Výstupy projektu v roce 2013
• Fungující realizační a metodický tým
• Partnerství se Střední odbornou školou pedagogickou,
gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
• Tvorba prvních čtyř vzdělávacích kurzů:
◦◦ 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
• Příprava kurzů k akreditaci
• Tvorba školících materiálů ke kurzům
• Databáze škol v Karlovarském kraji
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3.8. 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

Aktivity projektu
V období prosince 2013, tj. prvního měsíce realizace projektu, byl
sestaven realizační tým a se všemi jeho členy uzavřeny pracovní
smlouvy. Byl vytvořen plán aktivit a návrh lektorského zajištění realizace vzdělávání.
U vzdělávacích aktivit zaměřených na realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, byli osloveni poskytovatelé sociálních služeb, kteří
vyjádřili předběžný zájem o vzdělávání prostřednictvím dotazníku
v dubnu 2013.

Cílem projektu je rozvinout odborné kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím zacílených vzdělávacích
programů pro manažery sociálních služeb, metodiky a sociální pracovníky.

V rámci přípravy realizace stáží byly osloveny organizace, které vyjádřily souhlas s přijímáním stážistů.

Dílčí cíle projektu:
• Příprava a realizace odborných stáží pro pracovníky poskytovatelů pobytových sociálních služeb
• 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.
• Dalšími cíli je poskytnout tyto vzdělávací programy ve vysoké
kvalitě a osobám, které prokážou dostatečnou kvalifikaci.

•
•

Výstupy projektu v roce 2013
Fungující realizační tým
Zápis ze setkání realizačního týmu

0mických a statistických informací od poskytovatelů sociálních služeb
s působností v Libereckém kraji a proveden sběr dat.

4. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Vznik dobrovolnického centra: duben 2012
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, nadace ČSOB (rok 2013),
INSTAND, o. s.
V rámci dobrovolnického centra je realizován Dobrovolnický program
DOHROMADY, který je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (mentálním postižením). Od roku 2014 bude činnost
dobrovolnického centra rozšířena o dobrovolnický program pro seniory.
Dobrovolnický program DOHROMADY vznikl v kontextu transformace
pobytových sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Karlovarském kraji. Dobrovolnický program je rozvíjen dvěma směry.
Jeden směr se zaměřuje na podporu uživatelů, kteří žijí v Domovech
pro osoby se zdravotním postižením ústavního typu. Druhý směr
se zaměřuje na uživatele, kteří žijí v běžném prostředí za podpory
návazných sociálních služeb.
Cíl programu
Cílem programu je zejména podpořit lidi s postižením v navázání
kontaktů v místě bydliště a ukázat jim možnosti trávení volného času.
Celkově pak podpořit navazování kontaktu dlouhodobě izolovaných
lidí s mentálním postižením s běžným prostředím.
Realizace programu v roce 2013
Dobrovolnický program DOHROMADY se začal v Karlovarském kraji
rozbíhat v červnu 2012. V počátku dobrovolnického programu se jednalo zejména o klienty, kteří v průběhu minulých let opustili krajská
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ústavní zařízení v rámci projektů zaměřených na transformaci sociálních
služeb. Cílová skupina se postupně rozšířila i na klienty, kteří žijí v rodinném prostředí nebo samostatně a 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.
Během roku 2013 jsme spolupracovali s 22 dobrovolníky. Dobrovolnickou činnost využívalo v průběhu roku 2013 šestnáct uživatelů, kteří
bydlí samostatně za podpory návazných sociálních služeb a dále uživatelé služeb dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Dobrovolnické centrum o. s. INSTAND se stalo v roce 2013 součástí
Rady dobrovolnických center severozápad, v rámci které probíhají
společné schůzky dobrovolnických center a realizují se zajímavé
projekty.
Dobrovolnické centrum v roce 2013 spolupracovalo s návaznými
sociálními službami – Dolmen, o. p. s., Rytmus - Od klienta k občanovi,
o.p.s., Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., s DOZP Sokolík v Sokolově, p. o., s DOZP v Mariánské, p. o., s pracovníky městských úřadů
a s pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje.
V průběhu celého roku probíhaly přednášky na středních a vyšších
odborných školách v Karlovarském kraji.
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5. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
O. s. INSTAND i v roce 2013 poskytovalo semináře na klíč a supervize.
Vzdělávací semináře byly realizovány pobočkami v Praze a Liberci.
Supervize vedla PhDr. Jaroslava Sýkorová.

5.1 REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
		 SEMINÁŘE PRAŽSKOU POBOČKOU
V roce 2013 byl pražskou pobočkou zajištěn jeden akreditovaný vzdělávací seminář pro Domov Odry, p. o., který úspěšně absolvovalo
14 účastníků.
Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR byl zorganizován seminář pro poskytovatele sociálních služeb a inspektory
z krajských poboček Úřadu práce ČR. Zúčastnilo se ho 14 zaměstnanců krajských poboček, 3 zaměstnankyně Generálního ředitelství
a 11 zástupců poskytovatelů sociálních služeb.

Seminář k organizačnímu zajištění inspekcí sociálních služeb
s cílem optimalizovat a sjednotit postupy inspektorů formou
reflexe realizace inspekcí v roce 2013

6.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY SDRUŽENÍ

Objednatel: Generální ředitelství úřadu práce ČR
Lektoři: PhDr. Jaroslava Sýkorová a Ing. Milena Tomášková, DiS.
Datum: 16. 5. 2013

Občanské sdružení jako akreditovaná vzdělávací instituce 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. O. s. INSTAND mělo v roce 2013
akreditováno následující vzdělávací programy:

Supervize
Objednatel: Amalthea, o. s.
Supervizor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

5.2 REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘE LIBERECKOU POBOČKOU
V roce 2013 realizovala liberecká pobočka o. s. INSTAND jeden seminář akreditovaný MPSV. Úspěšně ho absolvovalo 29 účastníků.

Supervize byly poskytovány týmu občanského sdružení Amalthea.

Týmová práce

Vzdělávací seminář ke standardu č. 5 a 6

Objednatel: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně, p. o.
Lektor: Ing. Milena Tomášková
Datum: 26. a 27. 3. 2013

Objednatel: Domov Odry, příspěvková organizace
Lektor: PhDr. Jaroslava Sýkorová
Datum: 25. 11. 2013
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6. PŘÍLOHY

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
Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb; 16 hodin
Rozvoj kvality v sociálních službách; 104 hodin
Řízení lidských zdrojů; 8 hodin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategické plánování sociálních služeb; 11 hodin
Supervize transformačního týmu; 8 hodin
Supervize; 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
Zdroje financování sociálních služeb v ČR; 8 hodin•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalifikační programy
•

Pracovník v sociálních službách; 152 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

6.1.2

•
•
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Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti uživatele/zájemce o sociální službu na pomoci jiné osoby; 32 hodin
Kasuistický seminář; 6 hodin
Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti
osob na pomoci jiné osoby; 56 hodin
Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob
na pomoci jiné osoby; 24 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
Specifika přístupu k lidem s mentálním 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; 8 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
Specifika přístupu k seniorům v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby; 8 hodin

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

Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních
služeb; 56 hodin
Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvy-

•
•
•
•
•
•
•

šování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím
evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při
využívání principů partnerství; 48 hodin
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 uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby IV.; 32 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

6.2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

PASIVA
A.
I.
II.

I. Rozvaha

AKTIVA
A.
I.
II.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movitě 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. 2013 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

68
0
153
153
0
-85
32 945
0
0
19 635
1 236
29
8
0
0
18 362
12 880
12
12 867
430
8
422
33 013

34
0
153
153
0
-119
11 048
0
0
1 272
40
58
0
942
7
226
9 430
14
9 416
346
13
333
11 082

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
Ostatní dlouhodobé závazky
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. 2013 (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

9 483
0
9 483
0
7 481
2 002
23 530
0
0
0
20 744
62
18 362
2
281
17
124

8 002
5
7 997
- 1 486
x
9 483
3 080
0
0
0
802
167
0
0
307
19
154

1 402
53
48
2
0
337
55
2 787
1 353
1 434
33 013

0
66
27
0
1
0
60
2 278
533
1 745
11 082
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II. Výkaz zisku a ztráty

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

MINULÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)
A. NÁKLADY
I.
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
II.
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
V.
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty
a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy
Odpisy dlouhodobého H a NH majetku
NÁKLADY CELKEM
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BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

hlavní
19
16
3
0
110
0
12
0
98
742
558
184
0
0
0
4
0

hospodářská
217
182
35
0
6 690
16
170
8
6 496
4 110
3 348
762
10
4
6
53
14

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

celkem
236
198
38
0
6 800
16
182
8
6 496
5 576
4 446
1 130
10
4
6
57
14

hlavní
99
83
15
0
924
0
307
0
618
2 062
1 620
442
7
0
7
32
0

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

celkem
484
355
52
76
7 649
22
349
4
7 275
5 325
4 114
1 210
17
2
15
68
0

0
0
4
0
0

0
0
39
34
34

0
0
0
0
0

0
0
43
34
34

0
13
19
34
34

6
0
30
0
0

6
13
49
34
34

875

11 114

724

12 713

3 158

10 419

13 577

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

BĚŽNÉ OBDOBÍ (v tis. Kč)

hlavní
0
0
0
0

hospodářská
24 193
24 193
0
-3 262

správní
0
0
0
0

celkem
24 193
24 193
0
-3 262

hlavní
0
0
0
0

hospodářská
9 241
9 165
76
0

celkem
9 241
9 165
76
0

0
0
0
0
0

0
8
4
4
0

0
3
3
0
0

0
11
7
4
0

0
3
2
1
0

0
26
26
0
2

0
29
28
1
2

5
0
5
855
855
860

0
0
0
0
0
20 939

0
0
0
0
0
3

5
0
5
855
855
21 802

60
55
5
2 760
2 760
2 823

0
0
0
0
0
9 269

60
55
5
2 760
2 760
12 092

-15

9 825

-721

9 089

-336

-1 150

-1 486

0

1 608

0

1 608

0

0

0

7 481

-1 486
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ZPRÁVA AUDITORA
...a rozvíjet se znamená růst.
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KONTAKTY
INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
IČ: 26648989
DIČ: CZ26648989
SÍDLO:
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
POBOČKA KARLOVY VARY:
Stará Kysibelská 602/45
360 01 Karlovy Vary – Drahovice

Tel.:
E-Mail:
Internet:
Bankovní spojení:
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261 218 584
info@instand.cz
www.instand.cz
1061007446/5500

www.instand.cz
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