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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

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 U 161 do spolkového rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Plzni.  

Dne 28. ledna 2015 byl INSTAND zapsán do rejstříku zapsaných ústavů. 

Ústav je zapsán do Živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Karlovy Vary. 

 

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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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY  

 

 

Rok 2020 byl náročný, a asi všem nám dlouho zůstane v paměti, ale hodnotím ho i jako 
přínosný. Podařilo se nám dokončit realizaci zakázky pro Pardubický kraj a zahájit realizaci 
nových zakázek pro Zlínský a Moravskoslezský kraj a kraj Vysočina, ve všech případech 
v oblasti procesních auditů u poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Pocítili jsme samozřejmě důsledky pandemie, kdy následkem přijatých vládních opatření 
došlo k posunu v termínech zahájení realizace projektů a poskytovatelé sociálních služeb 
museli omezit celou řadu aktivit a přizpůsobit se mimořádným opatřením, a postupně rušili 
již domluvené termíny auditů, s ohledem na omezení možností pohybu externích subjektů 
(tj. i auditorského týmu) v jejich prostorech. 
 
Na druhou stranu ale vidím zároveň i pozitivní dopady pandemie pro naší neziskovou 
organizaci - rok prožitý v koronavirové pandemii nám ukázal velkou potřebnost rozvoje 
dobrovolnictví, spustila se obrovská vlna pomoci a solidarity.  
Dobrovolníci se stali nezbytnou součástí pomoci ve zdravotnických a sociálních službách.  
 
Děkujeme všem donátorům i individuálním dárcům, kteří nám pomohli toto složité období 
překlenout a přispět k pokrytí zvýšených nákladů na naše aktivity v souvislosti s pandemií. 
Nastalá situace pomohla vyzdvihnout význam veřejně prospěšných dobrovolnických činností 
a posílit uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně. 
 
Moc nás těší, že v dubnu zahájil INSTAND činnost Regionálního dobrovolnického centra 
Karlovarského kraje. V Karlovarském kraji přitom v oblasti dobrovolnictví nepůsobí žádná 
další organizace. Jsou to právě kolegyně – Eva Vodičková a Eliška Volfová, které jsou duší i 
srdcem našeho dobrovolnického centra, a kterým patří mé veliké poděkování za nasazení, 
které do svojí práce vkládají. 
 
 

Ing. Kristína Majerská, ředitelka 
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1. PROFIL ORGANIZACE  

Mise organizace: 

„Návrat dospělých lidí s mentálním postižením z Domovů pro lidi se zdravotním postižením  
zpět do společnosti s důrazem na ochranu jejich práv a normalizaci jejich života“.  
 

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. 

 

1.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ INSTAND, z.ú. 

 Nabízíme a realizujeme vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách, 

sociální pracovníky a management podle potřeb, na klíč. 

 Realizujeme audity kvality poskytovaných sociálních služeb. 

 Realizujeme procesní audity poskytovatelů sociálních služeb. 

 Zajišťujeme supervizi zkušenými supervizory. 

 Nabízíme koučování.  
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1.2 LIDÉ 

Správní rada 

Luděk Hlaváček, předseda  

PhDr. Renata Kocianová PhD., členka 

Ing. Lada Vávrová, členka 

Pracovníci organizace 

 

Ing. Kristína Majerská - ředitelka, vedoucí projektů 

Ing. Eva Vodičková – koordinátorka dobrovolnického centra, vedoucí projektů 

dobrovolnického centra 

Mgr. Eliška Volfová - koordinátorka dobrovolníků  
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2. REALIZOVANÉ PROJEKTY   

2.1 PODPORA PROCESŮ KVALITY A SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V ŘÍZENÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI 

Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 5. 2020 

Rozpočet: 1 710 000 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 

Předmětem plnění zakázky je realizace 13 procesních auditů v příspěvkových organizacích 

Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče 

pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji. 

Cílem procesních auditů je zjistit, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých 

procesů a činností, je poskytována efektivně s ohledem na personální a manažerské zajištění 

a naplnění principů transformace, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života jejich 

uživatelů – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách ústavního zařízení (míněno 

nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). Cílem 

je rovněž zjištění, zda je personální zajištění služby optimální a zda jsou efektivně využity 

personální kapacity, s ohledem na skutečné potřeby klientů, aby nedocházelo k 

„přepečovávání“ nebo naopak nebylo ke klientům přistupováno bez ohledu na jejich 

individuální potřeby. Smyslem auditu je podpora dobré praxe a identifikace institucionálních 

prvků, které brání normalizaci života klientů. Výsledky auditu jsou užitečným nástrojem pro 

rozvoj kvality poskytovaných služeb ve smyslu usilování o to, aby klienti mohli žít způsobem 

co nejvíce obvyklým ve společnosti. 

Auditoři postupují podle Metodiky procesních auditů.  

V roce 2020 proběhly 3 zbývající procesní audity, z celkového počtu 13 procesních auditů. 

Všechna zjištění byla zapojenými auditory s odpovědnými pracovníky diskutována a 

pracovníci byli podporováni v dobré praxi. Závěrečné zprávy obsahovaly ke každé auditované 

oblasti návrhy auditorů, které byly důkladně projednány s vedením tak, aby mohly být 

využity pro další zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Pracovníci zapojeni do realizace auditů vyplnili po skončení každého auditu evaluační 
dotazník. V závěrečných měsících realizace projektu probíhalo jejich vyhodnocování. 
V naprosté většině případů hodnotili poskytovatelé průběh auditů velmi pozitivně a vstřícně 
přijímali i výstupy v závěrečných zprávách a doporučení auditorského týmu.  
 
Kromě samotných závěrečných zpráv byla po skončení auditů zpracována Souhrnná analýza 
procesních auditů včetně doporučení k nápravě či prevenci jak na úrovni poskytovatele 
sociální služby, tak na úrovni Pardubického kraje, jakožto zřizovatele a správce sítě sociálních 
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služeb v oblasti prevence přechodu ústavních prvků, v oblasti personálního zajištění služby, v 
oblasti normalizace života klientů apod. Souhrnná analýza je k dispozici na webových 
stránkách naší organizace. 
 

2.2  ROZVOJOVÝ PLÁN CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN 

Období realizace: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020 

Rozpočet: 371 900 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007641 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 

Projekt probíhá v rámci realizace klíčové aktivity 1 – Realizace procesního auditu organizace 

a auditu kvality vybraného vzorku služeb v rámci projektu „Rozvojový plán Charity Český 

Těšín“. Cílem projektu je zmapovat procesy v organizaci a kvalitu poskytovaných služeb 

prostřednictvím provedení odborných konzultací, auditů kvality a procesního auditu. 

Procesní audit probíhá na úrovni managementu a jednotlivých služeb. Na celoorganizační 

úrovni dojde k hodnocení procesů týkajících se ekonomiky, řízení, personalistiky a 

propagace. Součásti auditu je komplexní zhodnocení kvality minimálně tří vybraných 

sociálních služeb dle kritérií Standardů kvality sociálních služeb. Auditoři se zaměří na 

funkčnost, rozvíjení a zkvalitňování sociální služby v návaznosti na trendy a legislativní 

normy. Účelem provedení auditu bylo pokrývání potřeb klientů, rozvoj služby v souladu s 

aktuálními trendy, reakce na legislativní změny, analýzu předpokladů a potřeb odborného 

personálu. Během celé realizace projektu probíhali individuální konzultace s evaluátorem k 

zpracovávanému rozvojovému plánu. 

 

2.3 REALIZACE ODBORNÝCH KONZULTACÍ V RÁMCI PROJEKTU 
„PODPORA DUŠE II“ 

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2021 

Rozpočet: 113 256 Kč vč. DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění 120 hodin odborných konzultací. Cílovou 

skupinou projektu budou poskytovatelé sociálních služeb, konkrétně sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách a management organizací pracující v sociálních službách, 

které se zaměřují na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním a jsou zařazeny do 

Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 
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Odborné konzultace budou vycházet z individuálních potřeb pracovníků daného zařízení či 

služby, lze je využít, pokud nastane nepředvídaná situace, a pracovníci nevědí, jak ji nejlépe 

ošetřit. 

Konzultace budou probíhat přímo v zařízení, ve dvou formách, a to buď jako na míru 

připravené školení, kdy konzultant přijede do zařízení a proškolí libovolný počet 

zaměstnanců ve vybraných tématech nebo jako individuální osobní konzultace, kdy opět 

konzultant přijede do zařízení a jsou mu kladeny dotazy a v rámci společné konzultace se 

hledají možná řešení, jsou vysvětleny rozdíly různých postupů a podobně. 

Jednotlivá témata odborných konzultací budou od zapojených organizací zjišťována ještě 

před započetím realizace samotných odborných konzultací. Výběr tématu bude ovlivňovat 

cílová skupina – tedy zapojení poskytovatelé sociálních služeb. 

V roce 2020 proběhlo celkem 57 hodin odborných konzultací. 

 

2.4 REALIZACE SUPERVIZÍ, AUDITŮ KVALITY A PROCESNÍCH AUDITŮ 
V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA DUŠE II“ 

Období realizace: 1. 6. 2020 – 31. 3. 2022 

Rozpočet: 3 340 000 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

Cílovou skupinou této aktivity jsou poskytovatelé sociálních služeb, konkrétně jsou tímto 

myšleni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a management organizací 

pracující v sociálních službách, které se zaměřují na cílovou skupinu osob s duševním 

onemocněním a jsou zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění 220 dvouhodinových supervizí sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách, dále 18 třídenních auditů kvality a 13 

pětidenních procesních auditů. 

 

Zahájení realizace jednotlivých aktivit bylo v roce 2020 výrazně brzděno zhoršující se 

epidemiologickou situací v souvislosti s šířením koronaviru a vládou opakovaně 

vyhlašovanému nouzovému stavu, což vedlo ke zrušení již domluvených termínů auditů a 

supervizí ze strany poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 proto nakonec proběhl 

pouze jeden audit kvality. 
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2.5 AUDIT ÚSTAVNÍCH PRVKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KRAJI 
VYSOČINA 

Období realizace: 1. 11. 2020 – 31. 5. 2022 

Rozpočet: 1 332 000 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 12 pětidenních procesních auditů v šesti 
příspěvkových organizací provozujících zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj 
Vysočina. V každém zařízení budou auditu podléhat dvě sociální služby - Domov pro osoby se 
zdravotním postižením a Chráněné bydlení.  
 
Účelem realizace veřejné zakázky je realizace procesních auditů, které v reálném provozu 
zmapují způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým 
je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. 
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Obrázek 1 dobrovolníci za 1. vlny Covid-19 

3. REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM INSTAND 

 
Dobrovolnické centrum působí v Karlovarském kraji od roku 2012. Cílem programů je 
psychosociální podpora klientů v zařízeních a také v domácím prostředí. 
 
Rok 2020 byl pro všechny jiný a náročný. V roce 2020 jsme se stali Regionálním 
dobrovolnickým centrem Instand a získali jsme opět na další 4 roky akreditace na všechny 
naše programy. Pandemie Covid-19 ovlivnila veškerou činnost našich dobrovolníků.  
 

Pomoc při pandemii Covid-19: 
 
Na jaře jsme okamžitě zahájili pomoc prostřednictvím dobrovolníků a to: nákupy, venčení 
psů, vyzvedávání léků a receptů. Naši dobrovolníci pomáhali v distribučním centru roušek. 
Na podzim nás oslovil Karlovarský kraj, abychom pomohli se získáváním dobrovolníků do 
zdravotnických a sociálních i školských zařízeních, kde byl nedostatek personálu. Naši 
dobrovolníci pomáhali v očkovacích centrech. Dezinfikovali dotykové plochy po městě 
Karlovy Vary a samozřejmě pomáhali dále s nákupy, venčením psů a vyzvedávání receptů a 
léků potřebným.  
Naši dobrovolníci vyrobili přes 500 ks vánočních přání pro seniory v přijímacích zařízeních. 
Díky primátorce Statutárního města Karlovy Vary  jsme mohli obdarovat děti ze sociálně 
slabých rodin dárky, které si přály. Majitel restaurace U Kostela pan Majdák nás oslovil o 
spolupráci na jeho nápadu se sbírkou dárků pro seniory. Lidé darovali veliké množství 
zabalených dárků pro seniory a vše bylo předáno společně s vouchery do restaurace na kávu 
a zákusek.  
Rozhodli jsme se pomáhat a 
podporovat zdravotníky a 
sociálních pracovníky. Společně 
s uskupením dobrovolnic Holky 
z Moskevské jsme motivovali 
obyvatele Karlových Varů a 
společnosti, aby darovali věcné 
dary pro zdravotníky a tím jim 
zpříjemnili tyto těžké dny. Díky 
společnostem Karlovarské 
minerální vody, a.s., Hollandia 
Karlovy Vary, s.r.o., MAKRO Cash 
& Carry a mnoho dalších jsme do 
Karlovarské krajské nemocnice 
a.s. navezli mnoho dobrot a tím 
ocenili činnost zdravotnického i 
nezdravotnického personálu.  
 
 
 
 
 
 



11 

 

Realizujeme čtyři akreditované dobrovolnické programy: 

 dobrovolnický program DOHROMADY, 

 dobrovolnický program pro seniory, 

 Mentoringové dobrovolnické programy – 3G, 5P a Kompas 

 Dobrovolníci ve zdravotnictví 

 

Dobrovolnický program DOHROMADY 
 
je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením. V roce 2020 byli 
cílovou skupinou zejména lidé s mentálním nebo kombinovaným (tělesným postižením) 
žijících zejména mimo DOZP za podpory jiných sociálních služeb. V tomto ohledu 
spolupracujeme se společností Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., jejíž klienti bydlí v 
Ostrově, v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu, kam za nimi docházejí dobrovolníci. 
Společně pak tráví volný čas, chodí na výlety, povídají si, hrají společenské hry, chodí do kina, 
divadla či na koncerty nebo na hokej apod. Pravidelně dobrovolníci doučují lidí s mentálním 
postižením na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary, p. o.  
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Dobrovolnický program pro seniory 
 
je zaměřen na trávení volného času se seniory, kteří žijí v domovech pro seniory, v domovech 
s pečovatelkou službou nebo samostatně ve svém bydlení. V roce 2020 jsme spolupracovali 
zejména s Městským zařízením sociálních služeb Karlovy Vary, Sociálními službami Kynšperk 
nad Ohří, p. o. - domovem pro seniory, s pracovníky městského úřadu v Karlových Varech 
nebo nás oslovují přímo rodiny seniorů. Rozvíjí se spolupráce se Židovskou obcí v Karlových 
Varech, která se stará o klienty přeživší holokaust nebo jejich příbuzné. Pravidelně dochází 
dobrovolníci individuálně ke klientům a dobrovolnice s klienty skupinově cvičí a tvoří. V 
pečovatelském domě v Severní ulici v K. Varech probíhá pravidelně jóga se seniory a setkání 
se seniory, kde se hrají hry, povídá se, vyrábí nebo oslavují jednotlivé svátky v roce. 
Dobrovolnice také podnikla se seniorkami výlet do Mariánských Lázní.  
 

 
Obrázek 2 Předávní vánočních přání pro seniory 

 

Program 5P, Kompas, Pomáháme tím, co umíme 
 
jsou mentoringové programy zaměřené na děti a mládež. Každý program je zaměřen na 
konkrétní skupinu dětí s odlišnými problémy. Díky rozsáhlosti těchto programů a jejich 
konkrétnímu zaměření, pokryjeme velkou část dětí a rodin, které potřebují podporu. 
Programy jsou zaměřeny zejména na prevenci rizikového chování a podporu dětí 
selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou mentoringového 
vedení při volnočasových aktivitách nebo doučování. V rámci těchto programů jsme započali 
spolupráci s organizací Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s., odkud jsme získali informace o 
rodinách s dětmi, které mají zájem o zapojení se do těchto programů. Spolupracujeme také s 
SOS dětskou vesničkou, kam dochází dobrovolnice na výpomoc s jednorázovými akcemi.  
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Program Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních 
 
vznikl v září 2018 a je zaměřený na psychosociální podporu dětských a dospělých pacientů a 
na zpříjemnění jejich času tráveného na lůžku. Dobrovolník nad 15 let se schází s pacienty 
nemocnice 1x týdně na 1-2 hodiny a působí jako společník u lůžka - předčítá pacientům, 
povídá si s nimi, hraje si s dětskými pacienty či se společně věnují tvořivým činnostem a 
mnoho dalšího. Tento program vznikl ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary a v 
rámci tohoto programu jsme začali spolupracovat s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
v Karlových Varech na dětském a interním oddělení.  
 

 
Obrázek 3 Materiální dary pro zdravotníky a nezdravotníky 
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Dobrovolníci v kultuře: 
V Krajské knihovně Karlovy Vary se realizují komunitní akce - Hra na kytaru s Renatou, 
Pleteme a háčkujeme pro dobrou věc  
Jednorázové akce: 
Čipování fondu, Zážitkový den s knihovnou, Osázení květináčů u městské knihovny 
I.P.Pavlova, Záložkovník – před Vánoci byl před knihovnu vánoční stromek plný záložek. 
Háčkovaných, které vyrobili dobrovolníci z projektu Pleteme a háčkujeme pro dobrou věc. 

 

 
Obrázek 4 Pletení a háčkování pro dobrou věc 

 
 
Dobrovolníci 
 
Záleží nám na péči o dobrovolníky, a proto je pro ně samozřejmostí supervizní setkání a 
v případě potřeby individuální supervize či intervize. V roce 2020 proběhly 2 supervize, počet 
byl omezen vzhledem k pandemii Covid-19. V červnu jsme uspořádali pro dobrovolníky 
piknik s divadelním představením Tucet. 
Pracujeme i se studenty a motivujeme je k dobrovolnictví. Pomáhá nám k tomu Cena vévody 
z Edinburghu, která vede mladé lidi k pomoci druhým. V roce 2020 se k tomuto programu 
přidalo První české gymnázium Karlovy Vary a další školy jsou v jednání.  
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Obrázek 5 Snídaně s DoFE na První českém gymnáziu Karlovy Vary a přednáška o dobrovolnictví 

 

 
 

Přijímací organizace 
 
Koordinátorka je neustále v kontaktu s přijímacími organizacemi a v úzké spolupráci rozvíjí 
dobrovolnické programy. Přijímací organizace jsou pravidelně jednou za čtvrt roku 
informováni o činnosti dobrovolníků v jejich zařízení a jsou součástí setkání s dobrovolníky. 
 

Seznam organizací: 
 

1. Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 

2. Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 

3. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova 

4. Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková 

organizace 

6. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

7. Domov pro seniory Květinka s.r.o. 

8. Domov pro seniory Žlutice, příspěvková organizace 

9. Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace 

10. DOP - HC s.r.o. 
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11. Farní charita Karlovy Vary 

12. Karlovarská krajská knihovna 

13. Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

14. Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary 

15. Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s. 

16. Náhradním rodinám o.p.s. 

17. Oblastní charita Ostrov 

18. REHOS Nejdek 

19. Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 

20. Sociální služby, p.o. Kynšperk nad Ohří 

21. SOS dětské vesničky 

22. Společnost Dolmen, z.ú. 

23. Židovská obec Karlovy Vary 

 

 
Obrázek 6Dobročinný stánek na Vánočních trzích Karlovy Vary 

Propagace dobrovolnictví v kraji 
 
v roce 2020 jsme prezentovali dobrovolnické programy formou přednášek na Střední 
odborné škole pedagogické a gymnáziu v K. Varech a na gymnáziu v Sokolově za účelem 
získání nových dobrovolníků a osvětě o dobrovolnictví. Dobrovolnický program je dále 
pravidelně prezentován na dalších akcích – MÚ Ostrov, magistrát města Karlovy Vary, 
Zároveň vyšly články o programech v Krajských listech v Ostrovském měsíčníku a 
v Nejdeckých listech. Na vánočních trzích v Karlových Varech jsme měli charitativní stánek, 
kde jsme prezentovali činnost dobrovolnického centra a prodávali výrobky našich 
dobrovolníků a klientů. Uskutečnili jsme Dny otevřených dveří, které měly veliký úspěch a 
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návštěvnost. Neopomenutelnou propagací je spolupráce s Rádiem Radiožurnál a 
facebookovou stránkou RDC. 
 

 
Obrázek 7 Den otevřených dveří RDC Instand 

 
 
 

Regionální dobrovolnické centrum v číslech: 
 

 Dobrovolnický program DOHROMADY - 14 dobrovolníků, 548 hodin 

 Dobrovolnický program pro seniory - 30 dobrovolníků, 724 hodin 

 Dobrovolnický program 5P - 3 dobrovolníci, 70 hodin 

 Pomáháme tím, co umíme - 22 dobrovolníků, 328 hodin 

 Dobrovolníci ve zdravotnictví - 13 dobrovolníků, 120 hodin 

 Dobrovolníci v kultuře – 20 dobrovolníků, 450 hodin 

 Dobrovolnictví v době pandemie Covid-19 – 120 dobrovolníků, 1500 hodin 

 Celkem – 222 dobrovolníků, 3740 hodin 

 Vstupních pohovorů: 160 zájemců o dobrovolnictví 

 Proškoleno: 36 zájemců o dobrovolnictví k pravidelné činnosti 
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Dobrovolnické centrum je součásti Rady dobrovolnických center severozápad.  
 

Lokální dobrovolnické organizace v Karlovarském kraji: 
 
SPMP ČR pobočný spolek Mnichov 
Dobrovolnické centrum Střípky 
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb 
Dobrovolnické centrum Vlaštovka 
Dobrovolnické centrum Nemocnice Ostrov 
Hrad Hartenberg 
Dobrovolnické centrum Diecézní charita České Budějovice 
 

Donátoři: 
Karlovarský kraj,  
Statutární město Karlovy Vary,  
Ministerstvo vnitra, 
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a 
oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center Reg. č. projektu: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724  
INSTAND, z. ú., 
Nadační fond TESCO,  
Nadace ČEZ 
Individuální dárci: Bořivoj Vodička, STAMP UNI s.r.o., Martin Pojman, Daniel Šarkan, Jana 
Novotná 
 

Poděkování: 
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří s dobrovolnickým centrem spolupracují. 
Děkujeme dobrovolníkům, donátorům a v neposlední řadě přijímacím organizacím a 
kontaktním osobám. Bez těchto organizací a lidí bychom nemohli každý rok rozšiřovat naši 
činnost a pomáhat v takovém rozsahu, jako se děje.  

Velice děkujeme a doufáme, že se naše spolupráce bude nadále rozvíjet. 
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4. PŘÍLOHY 

4.1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ORGANIZACE   

 

INSTAND měl v roce 2020 akreditovány následující vzdělávací programy: 

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

- Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních 

služeb v souladu se standardy kvality; 200 hodin 

- Úvod do krizového plánování; 8 hodin 

- Specifika přístupu k lidem s demencí v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci 

jiné osoby; 8 hodin 

- Základní kasuistický seminář; 8 hodin 

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

- Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program DOHROMADY - pomoc zdravotně 

postiženým 

- Dobrovolnická služba - Dobrovolnický program pro seniory - pomoc seniorům 

- Dobrovolnická služba – Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí 

- Dobrovolnická služba – Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních 
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5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020 

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 
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KONTAKTY 

 

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

 

IČ: 26648989 
DIČ: CZ26648989 

 

Sídlo: 

Stará Kysibelská 602/45 
Karlovy Vary - Drahovice 
360 01 

Tel.: 605 001 954 

 

E-mail: dobrovolnictvi@instand.cz 
web: www.instand.cz 
Bankovní spojení: 2200886538/2010 

 

 


