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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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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.  

  



 

5 

 

1.2 Lidé 

Správní rada 
Luděk Hlaváček, předseda  

PhDr. Renata Kocianová PhD., členka 

Ing. Lada Vávrová, členka 

 
Pracovníci organizace 
Ing. Kristína Majerská – ředitelka, koordinátorka veřejných zakázek 

Mgr. Romana Trutnovská - vedoucí dobrovolnického centra 

Ing. Eva Vodičková – koordinátorka dobrovolnického centra 

Mgr. Eliška Volfová - koordinátorka dobrovolníků  
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2 REALIZOVANÉ PROJEKTY   

 

2.1 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 bylo zajištění 120 hodin odborných konzultací. Cílovou 

skupinou projektu byli 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. 

Odborné konzultace vycházely z individuálních potřeb pracovníků daného zařízení či služby a 

probíhaly přímo v zařízení, ve dvou formách, a to buď jako na míru připravené školení, kdy 

konzultant proškolil libovolný počet zaměstnanců ve vybraných tématech, nebo jako 

individuální osobní konzultace, kdy byly konzultantovi kladeny dotazy a v rámci společné 

konzultace se hledali možná řešení, vysvětlení rozdílů různých postupů, a podobně. 

V roce 2021 proběhlo zbývajících 63 hodin odborných konzultací. 

 

2.2 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 projektu byli 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. 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění 220 dvouhodinových supervizí sociálních 

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

pětidenních procesních auditů. 
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První polovina roku 2021 ještě byla ovlivněna protiepidemiologickými opatřenými 

omezujícími pobyt externích subjektů v sociálních službách, ale aktivity realizované v rámci 

projektu poté již probíhaly v plné síle. Celkem bylo v roce 2021 realizováno 8 procesních 

auditů a 13 auditů kvality.  

 

Příklady zpětných vazeb z evaluačních dotazníků vyplněných po skončení auditu zástupci 

auditovaných služeb: 

Audity kvality:  
Jako vedoucí služby bych chtěla poděkovat všem členům auditorského týmu za velmi 
podporující a partnerský přístup a výbornou komunikaci během celého auditu. Auditoři se 
nezaměřovali jen na nedostatky, ale zejména na kladné a silné stránky námi poskytované 
služby, což vnímáme jako silný motivační prvek pro naši další práci. 
Děkujeme za jejich ocenění a potvrzení toho, že svou práci děláme kvalitně. 
 
Procesní audity: 
Máme poměrně mladý tým, proto velmi oceňuji, že jsme dostali příležitost zažít si vstup 
externích odborníků do služby. Pracovníci si zažili stínování, vhled do dokumentace i diskusi 
nad některými tématy. Cenné bylo také mapování činností před uskutečněním auditu. 
Pracovníci dostali příležitost naučit se přijmout zpětnou vazbu a konstruktivně s ní pracovat. 
Toto vnímám jako neocenitelnou zkušenost. 
 
S podněty obsaženými ve zprávě budeme pracovat napříč všemi pobočkami naší služby. 
Připomínky jsou pro nás podnětem k zamyšlení a případnému posunu naší praxe k větší 
kvalitě poskytované služby. Oceňuji také, že zpráva neobsahuje jen zachycení nedostatků, ale 
i popis dobré praxe služby. 
 

2.3 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 byla realizace 12 pětidenních procesních auditů v šesti 
příspěvkových organizací provozujících zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj 
Vysočina. V každém zařízení podléhaly auditu dvě sociální služby - Domov pro osoby se 
zdravotním postižením a Chráněné bydlení.  
 
Účelem realizace veřejné zakázky byla realizace procesních auditů, které v reálném provozu 
zmapovali způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, 
kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. 
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V roce 2021 proběhlo celkem 8 procesních auditů. 
 
Příklady zpětných vazeb z evaluačních dotazníků vyplněných po skončení auditu zástupci 

auditovaných služeb: 

Děkuji za plně profesionální a zároveň přátelský přístup. Vámi vypracovaná závěrečná zpráva 
z auditu je dle mého názoru pro celý kolektiv velmi motivující a inspirující. 
 
Děkujeme za zpětné vazby, rady, které jsme hned zavedli do praxe. Audit byl pro nás přínosný 
v náhledu na naši službu očima odborníků (praktiků) z oblasti soc. služeb.  
 

2.4 Realizace procesních auditů chráněných bydlení v rámci projektu “Transformace 
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji” 

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2022 

Rozpočet: 1 368 000 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace pětidenních procesních auditů 11 
chráněných bydlení působících ve Zlínském kraji.  
 
Cílem procesních auditů v sociální službě chráněné bydlení bylo zmapování reálného stavu a 
zjištění, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých procesů a činností, 
skutečně podporuje klienty v jejich sociálním začleňování v dané komunitě. Navíc, oproti 
zakázce pro kraj Vysočina, se v rámci výstupů auditů posuzovala rovněž efektivita 
personálního a manažerského zajištění s ohledem na skutečné potřeby klientů. 
 
Audity byly rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku proběhlo v roce 2021 celkem 6 
procesních auditů. Výstupem za první blok byla, kromě samotných závěrečných zpráv z 
jednotlivých procesních auditů, rovněž souhrnná analýza. Analýza se zaměřila nejen na 
výsledky a zjištění z prvních pěti realizovaných procesních auditů ve chráněných bydleních 
Zlínského kraje, ale cílila také na problematické oblasti v poskytovaných sociálních službách 
při začleňování klientů. Obsahuje doporučení k nápravě či prevenci jak na úrovni 
poskytovatele služby, tak na úrovni Zlínského kraje v oblasti předcházení ústavním prvkům, 
personálního zajištění služeb atd. Její součástí jsou doporučení pro efektivní podporu těchto 
služeb z úrovně zřizovatele. 
 
Příklady zpětných vazeb z evaluačních dotazníků vyplněných po skončení auditu zástupci 

auditovaných služeb: 

Všem členům auditorského týmu děkuji za vstřícné jednání a ohleduplnosti při dodržení 
běžného dne uživatelů i pracovníků ve službě. Dík za postřehy, které nás mohou vést ke 
zlepšení v poskytování naší služby.  
 
Audit mne ujistil v tom, že to, co děláme, má smysl :) 
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Audit byl inspirativní pro práci s nevidomými klienty. Jak systematicky pracovat na některých 
činnostech v domácnosti. Pomohl v řešení problémového chování v společné domácnosti 
(pracujeme na vytvoření jednolůžkového pokoje). PŘIPRAVIL PROSTOR PRO VYJEDNÁVÁNÍ!!!! 
  
Bylo dost podnětů, které nás inspirovaly a motivovaly k tomu, abychom věci, které se nám 
úplně nedaří, zkusily jinak.  
 
Byly jste inspirací, děkujem. 
 
Moc dobře se nám poslouchalo, že naše cesta je správná a děláme ji dobře. To je pro nás 
velké ocenění, které nás zas „nakoplo“ pro další práci. 
  
Auditorky jsou profesionálky, poradily, daly zpětnou vazbu. Nervozita, které byla před 
auditem, se rozplynula partnerským přístupem auditorek. Děkuji! 
 

2.5 Realizace aktivit v rámci projektu “ŽÍT NORMÁLNĚ” 

Období realizace: 1. 2. 2021 – 31. 5. 2022 

Rozpočet: 1 545 500 Kč bez DPH 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001 

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost, ESF 

 
Realizace projektu vyplynula z identifikované potřeby podpory komunitních sociálních služeb 

v Ostravě vznikajících na základě transformace velkokapacitního ústavního zařízení Čtyřlístek 

- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, která je příspěvkovou organizací 

Statutárního města Ostrava, a to realizací klientských auditů, procesních auditů, auditů 

kvality, metodické podpory, supervizí a odborných konzultací. 

Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace 3 klientských auditů, 10 auditů kvality, 3 
procesních auditů, 230 hodin metodické podpory, 100 hodin supervizí a 100 hodin 
odborných konzultací. 
 
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p. o., konkrétně sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 

službách a management těchto sociálních služeb. 

V roce 2021 proběhly celkem 2 klientské audity, 6 auditů kvality, 78 hod. metodické 
podpory, 54 hod. supervizí a 59,5 hod odborných konzultací. 
 
 
 
 

 



 

10 

 

3 REGIONÁLNÍ DOBOVOLNICKÉ 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 2021 byl pro všechny velmi náročný. Pokračovali jsme v projektu Ministerstva vnitra jako 
Regionální dobrovolnické centrem Instand. Další vlna pandemie Covid-19 ovlivnila z velké 
části činnost našich dobrovolníků.  
 

3.1 Pomoc při pandemii Covid-19: 

 
Naši dobrovolníci stejně jako na začátku pandemie pomáhali lidem v karanténách nebo 

v izolaci s nákupy, venčením psů, vyzvedáváním 
receptů a léků. Dezinfikovali také dotykové 
plochy po městě Karlovy Vary.  
Naši dobrovolníci a děti ze základních škol 
vyrobili přes 400 ks vánočních přání pro seniory 
v přijímacích zařízeních a pro pacienty nemocnic. 
Majitel restaurace U Kostela pan Majdák 
uspořádal 2. ročník sbírky dárků pro seniory a 
nás oslovil znovu ke spolupráci. 
 Dárků se sešlo neskutečné množství, a tak byli 
obdarováni nejen klienti MZSS ve Staré Roli, ale 
také senioři z Ladary a jedna samoživitelka 
z Nádechu dostala krásný automatický kávovar. 
 
Dále se studenti ze školy Můj projekt Mánesova 
v Sokolově v rámci předmětů Projekty a 
Dobrovolnictví rozhodli udělat krásný 
předváno

ční 
skutek. 

Vyrobili vánoční věnce pro seniory z Domova 
pokojného stáří v Ostrově nad Ohří a před první 
adventní nedělí věnce seniorům doručili. Jejich cílem 
bylo seniorům ukázat, že i přes pandemická opatření, 
která je často zanechala bez kontaktu s rodinou, jsou 
stále součástí naší společnosti a vždy se najde někdo, 
kdo na ně myslí. Jak sami řekli: „Byla to i příležitost 
splatit všem těm babičkám a dědečkům podporu, 
kterou nám kdy oni sami poskytli.“ 
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3.2 Akreditované dobrovolnické programy. 

 
Realizujeme čtyři akreditované dobrovolnické programy: 

 Dobrovolnický program DOHROMADY 

 Dobrovolnický program SENIOR 

 Mentoringové dobrovolnické programy – 5P,Kompas a Pomáháme tím, co umíme 
 Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních 

 

3.2.1 Dobrovolnický program DOHROMADY 

 
je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením. V roce 2021 byli 
cílovou skupinou zejména lidé s mentálním nebo kombinovaným (tělesným postižením) 
postižením žijící 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 lidi s mentálním 
postižením na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ Karlovy Vary, p. o.  
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3.2.2 Dobrovolnický program SENIOR 

 
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 2021 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. Navázali 
jsme také spolupráci s nově vzniklými zařízeními a to s Domovem seniorů ve Staré Roli a se 
Senior centrem v Nové Roli.  
 

 
Obrázek 1 Předávní vánočních přání pro seniory 

 

3.2.3 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 
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spolupracujeme s organizací Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s., SOS vesničkou a nově 
také s organizací Prima Vizus o.p.s. kam dobrovolníci docházejí z velké části doučovat.  

 

3.2.4 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. V době pandemie byla tato činnost 
z velké části pozastavena, přesto se nám ale podařilo v říjnu 2021 navázat spolupráci i 
s Nemocnicí v Ostrově nad Ohří, kam dobrovolníci docházejí na oddělení gerontopsychiatrie, 
oddělení následné intenzivní péče a oddělení odlehčovací ventilační péče. 
 

 

3.3 Dobrovolníci v kultuře 

V Krajské knihovně Karlovy Vary dobrovolníci realizují komunitní akce - Hra na kytaru s 
Renatou, Pleteme a háčkujeme pro dobrou věc. Dále pak pomáhají při jednorázových akcích 
- zážitkový den s knihovnou, festival knih či s čipováním fondu. 
-  

 
Obrázek 2 Pletení a háčkování pro dobrou věc 
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3.4 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 2021 proběhly 2 supervize, počet 
byl omezen vzhledem k pandemii Covid-19. V červenci jsme uspořádali pro dobrovolníky 
piknik a před Vánocemi poděkování pro dobrovolníky a přijímací organizace v Krajské 
knihovně, kde nám zahrála skupina Silbegrim. 
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 2021 se k tomuto programu 
přidala Střední uměleckoprůmyslová škola a škola Můj projekt Mánesova ze Sokolova.  
 
 

 
 

 
 

3.5 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. Denní centrum Mateřídouška 

4. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova 



 

15 

 

5. Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

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

organizace 

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

organizace 

8. Domov pro seniory Květinka s.r.o. 

9. Domov seniorů Karlovy Vary 

10. Domov pro seniory Žlutice, příspěvková organizace 

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

12. DOP - HC s.r.o. 

13. Farní charita Karlovy Vary 

14. Karlovarská krajská knihovna 

15. Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

16. Městská knihovna Sokolov 

17. Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary 

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

19. Náhradním rodinám o.p.s. 

20. Nemocnice Ostrov 

21. Oblastní charita Ostrov 

22. Prima Vizus o.p.s. 

23. REHOS Nejdek 

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

25. Senior centrum Nová Role s.r.o. 

26. SK Kontakt Karlovy Vary 

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

28. SOS dětské vesničky 

29. Společnost Dolmen, z.ú. 
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30. Trivis – střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary s.r.o. 

31. Židovská obec Karlovy Vary 

 

 
 

3.6 Propagace dobrovolnictví v kraji 

 
V roce 2021 jsme prezentovali dobrovolnické programy formou přednášek na Střední 
odborné škole pedagogické a gymnáziu v K. Varech, na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v K. Varech a měli jsme besedu o dobrovolnictví na škole Můj projekt Mánesova v Sokolově. 
Činnost dobrovolnického centra dále pravidelně prezentujeme na Městském úřadě v 
Ostrově, Magistrátu města Karlovy Vary a Krajském úřadě Karlovarského kraje. Kvůli špatné 
epidemiologické situaci jsme nemohli mít charitativní stánek na vánočních trzích v Karlových 
Varech. Uskutečnili jsme Dny otevřených dveří, které měly veliký úspěch a návštěvnost. Také 
jsme proškolili nové koordinátory dobrovolníků v rámci 3denního kurzu. Neopomenutelnou 
propagací je spolupráce s Rádiem Radiožurnál, facebookovou stránkou RDC a krásná akce 
Den Rodin ve volnočasovém areálu Rolava. 
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Obrázek 3 Den otevřených dveří RDC Instand 

3.7 Regionální dobrovolnické centrum v číslech: 

 

 Dobrovolnický program DOHROMADY - 16 dobrovolníků, 314 hodin 

 Dobrovolnický program pro seniory - 30 dobrovolníků, 545,5 hodin 

 Dobrovolnický program 5P - 1 dobrovolník, 28 hodin 

 Pomáháme tím, co umíme - 12 dobrovolníků, 86 hodin 

 Dobrovolníci ve zdravotnictví - 13 dobrovolníků, 20 hodin 

 Dobrovolníci v kultuře – 25 dobrovolníků, 320 hodin 

 Dobrovolnictví v době pandemie Covid-19 – 30 dobrovolníků, 135 hodin 

 Celkem – 127 dobrovolníků, 1 448,5 hodin 

 Vstupních pohovorů: 45 zájemců o dobrovolnictví 

 Proškoleno: 35 zájemců o dobrovolnictví k pravidelné činnosti 

 
Dobrovolnické centrum je součásti Rady dobrovolnických center severozápad a Národní 
asociace dobrovolnictví. 
 
Lokální dobrovolnické organizace v Karlovarském kraji: 
 
SPMP ČR pobočný spolek Mnichov 
Dobrovolnické centrum Střípky 
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb 
Dobrovolnické centrum Nemocnice Ostrov 
Hrad Hartenberg 
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3.8 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 
 

3.9 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 Akreditace 

 

INSTAND měl v roce 2021 akreditovány následující vzdělávací programy: 

4.1.1 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 

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

jiné osoby; 8 hodin 

- Základní kasuistický seminář; 8 hodin 

4.1.2 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 2021 

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 

 

 


