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Úvod 
V současné době stále narůstá potřeba nestátních neziskových organizací. 

Tyto organizace často suplují úlohu státu, pomáhají se sociálními službami. Nestátní 

neziskové organizace pomáhají postiženým lidem, seniorům, národnostním 

menšinám apod. 

 

 S rostoucím počtem těchto organizací nastala potřeba určitým způsobem 

definovat procesy v organizaci a vytvořit standardy pro sociální služby. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí vydalo v novele zákona o sociálních službách základní 

obecné standardy sociálních služeb, které musí každá organizace přijmout za své. 

Novinkou v této oblasti je i registrace typu sociální služby, bez této registrace 

nemůže organizace existovat. Pro získání registrace je nutno splňovat již zmíněné 

standardy.  

 

Organizace usiluje o získání registrace sociálních služeb, které poskytují. 

K dosažení tohoto cíle organizace je třeba změnit systém řízení organizace 

v souladu s požadavky standardů kvality sociálních služeb vydaných Ministerstvem 

práce a sociálních věcí České Republiky. 

 

Cílem této práce je racionalizace řízení organizace v souladu s již zmíněnými 

standardy kvality  

 

Cíl práce lze popsat asi takto: 

• Definovat základní požadavky standardů v sociálních službách 

• Analýza současného stavu organizace  

• Návrh opatření k odstranění nedostatků 

• Posouzení nákladů 

• Navržení dalšího postupu 
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1. Charakteristika objektu 
 

1.1 Seznámení s organizací 

 
Organizace byla založena v roce 2002 jako nestátní občanské sdružení se 

zaměřením především na mladé lidi. S cílem pomoci jim ve složitých životních 

situacích. Organizace se zabývá prevencí kriminality a protidrogové činnosti. Začala 

svou působnost poskytováním nízkoprahových klubů, časem tuto činnost rozšířila 

na výlety, tábory, přednášky a sociální službu s cílem pomoci cílové skupině 

ve složitých životních situacích. Organizace začala fungovat se sedmičlennou 

členskou základnou a jen dobrovolnickou činností. S rozšířením činnosti přijala dva 

zaměstnance a po určité době i sociálního pracovníka. Organizace má nyní tři stálé 

zaměstnance, devět členů a asi třicet dobrovolníků. Po dobu prvních pěti let oslovila 

více než 400 klientů. Působí na území města Ostravy. K zabezpečení svého 

fungování potřebuje finanční prostředky, ty získává z 15 % z vlastních zdrojů, další 

potřebné finanční prostředky získává především z veřejných dotací, nadačních 

příspěvků, od firemních a soukromých dárců. 

 

Organizace má nyní tři stálé zaměstnance, devět členů a asi třicet 

dobrovolníků. Působí na území města Ostravy. K zabezpečení svého fungování 

potřebuje finanční prostředky, které získává především z dotací a od dárců. 

 

1.2 Cíle pro nastávající léta  

 
• Organizace usiluje o dosažení pevné pozice na trhu poskytovatelů 

sociálních služeb. Dlouhodobým a trvalým cílem organizace je 

poskytování služeb, které budou plně uspokojovat potřeby uživatelů. 

Organizace chce dále šířit své dobré jméno, které si již poskytováním 

služeb získala. 
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• Průběžně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. 

• Cíleně prosazovat politiku jakosti v organizaci. 

 

1.3  Systém řízení organizace 

 
 

Obr. 1.1 – Systém řízení organizace1

                                                 
ní 1  HZdroj:H prezentační materiály občanského sdruže
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2. Teoretická východiska 
 

V mé práci se zabývám návrhem racionalizace řízení v nestátní neziskové 

organizaci. Racionalizace spočívá v zavedení standardů sociálních služeb, a tím 

zvýšením kvality poskytování služby. 

 

Organizace pohybující se v neziskovém sektoru jsou odkázány na vypisované 

tendry dotací a schválení jejich projektů. Musí proto předvídat a reagovat na změny 

v neziskovém sektoru. V dnešním, zvyšujícím se počtu neziskových organizací, je 

rychlá reakce na změny v neziskovém sektoru a potřeby uživatelů. 

 

2.1 Druhy nevládních neziskových organizací  

 

Nevládní neziskové organizace nejsou zakládány státem, ale jsou na státu závislé. 

Tyto organizace se zabývají obecně prospěšnými činnostmi. V České republice to 

jsou nejčastěji činnosti v oblasti lidsko-právní a ekologie.  

 

Jelikož se ve své práci zabývám nestátní neziskovou organizací, uvádím zde pouze 

druhy organizací spadající do této kategorie, nejedná se tedy o výčet veškerých typů 

neziskových organizací. 

 

Občanské sdružení 
 

Účelem sdružení může být buď sdílení společných zájmů (sportovní kluby, 

myslivecká sdružení apod.), nebo nějaká obecně prospěšná činnost (poskytování 

sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.).  

 

Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je 

starší 18 let. Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení 

a podá návrh na registraci na adresu Ministerstva vnitra ČR. Občanské sdružení 

může vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdružení, případný zisk musí být použit 

na dosahování cílů sdružení.  
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Obecně prospěšná společnost 
 

Jedná se o právnickou osobu založenou k poskytování obecně prospěšných 

služeb. Služby jsou poskytovány cílové skupině uživatelů za předem stanovených 

a pro všechny uživatele stejných podmínek. Obecně prospěšnou společnost může 

založit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zakladatelů uzavře 

smlouvu. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje smlouvu zakládací listina sepsaná formou 

notářského zápisu. Návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností 

na příslušném Krajském soudě musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení 

(sepsání smlouvy nebo zakládací listiny).  Obecně prospěšná společnost může 

vlastním jménem podnikat v rámci tzv. doplňkové činnosti, případný zisk musí být 

použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná 

společnost založena. 

 

Nadace 

 

Jde o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně 

prospěšného cíle. Účelu se dosahuje především formou poskytování nadačních 

příspěvků třetím osobám. Nadační jmění nesmí být po celou dobu existence nadace 

odcizeno a jeho celková hodnota nesmí být nižší než 500 000 Kč.  

 

Nadační fond 

 

Nadační fond oproti nadaci nemá nadační jmění a dosahuje účelu, pro který 

byl založen, veškerým svým majetkem.  

 

V současné době řeší nestátní nezisková organizace velké množství problémů 

spojených především s financováním svých činností a tímto velmi úzce souvisejícch 

kvalitou poskytovaných služeb. Aby mohla organizace poskytovat kvalitní služby, 

potřebuje především fundované pracovní síly, tyto pracovní síly je však potřeba 

adekvátně zaplatit a máme tady opět problém financí. Je to začarovaný kruh. 

Finance může nestátní nezisková organizace získat částečně z vlastní činnosti, 

přesto je ale z velké většiny odkázána na státní dotace, dotace z komerční sféry 

a dary fyzických či právnických osob.  Občanské sdružení potřebuje zvýšit kvalitu 
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poskytování svých služeb. K tomuto je zapotřebí přijmout standardy kvality sociálních 

služeb, které jsou obecně definovány MPSV ČR.  

2.2 Standardy kvality 

 

Standardy kvality v sociálních službách byly zavedeny nabytím účinnosti 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Standardy kvality sociálních služeb 

jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality 

poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení 

sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a uživateli služeb. 

 

Standardy se týkají všech sociálních služeb a jsou proto formulovány obecně. 

Tato obecnost je nezbytná pro to, aby standardy byly použitelné pro jakoukoli 

sociální službu bez ohledu na její charakter, velikost a právní formu poskytovatele. 

Standardy jsou rozloženy na jednotlivá kriteria, která jsou měřitelná, z důvodu 

srozumitelnosti a také proto, aby bylo možno posoudit, zda služba požadavek 

standardu splňuje.   

 

Zavedení standardů do praxe umožní porovnávat efektivitu jednotlivých druhů 

služeb, které pomáhají lidem řešit stejný typ nepříznivé sociální situace, i efektivitu 

různých zařízení, která poskytují stejný druh služby. To má velký význam 

i pro zřizovatele a další instituce, které sociální služby financují. Při zjišťování kvality 

poskytovaných služeb jsou standardy nástrojem, měřítkem pro hodnocení kvality. 

 

Hlavním smyslem standardů je zajistit, aby poskytování služby respektovalo 

a chránilo práva jak těch, kteří službu přijímají, tedy uživatelů, tak lidí, kteří ji 

poskytují. 

  

Standardy jsou rozděleny do tří základních částí: 
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Procedurální standardy  
 

Jsou považovány za jedny z nejdůležitějších. Stanovují, jak má poskytování 

služby vypadat. Na co je potřeba si dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak 

službu přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Velká část textu je 

věnována ochraně práv uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů jako 

jsou stížnostní postupy, pravidla proti střetu zájmů apod. 

 

Mezi procedurální standardy patří: 

 

STANDARD 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

„Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat 

místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat 

součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované 

sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou 

bezpečné a odborné.“ (9) 

 

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ 

 

„Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, 

jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla 

občanského soužití.“ (9) 

 

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU  

 

„Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi 

podmínkami poskytování služby. Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby 

očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba 

dohodnuté cíle naplňovat.“ (9) 
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STANDARD 4. DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 

„Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené dohody 

o poskytování služby. Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby 

včetně osobního cíle, který má služba naplňovat.“ (9) 

 

STANDARD 5. PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚH SLUŽBY  

 

„Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno 

především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován.“ (9) 

 

STANDARD 6. OSOBNÍ ÚDAJE  

 

„Zařízení shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují 

poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zařízení vytváří podmínky 

k tomu, aby zpracování osobních údajů odpovídalo platným obecně závazným 

normám.“ (9) 

 

STANDARD 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

„Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních 

služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má 

stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé 

i pracovníci.“ (9) 

 

STANDARD 8. NÁVAZNOST NA DALŠÍ ZDROJE  

 

„Zařízení aktivně podporuje uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou 

v daném místě veřejné. Dále zařízení podporuje uživatele ve využívání vlastních 

přirozených sítí, jako je rodina, přátelé a snaží se předejít jeho návyku na sociální 

službu. V případě potřeby umožňuje využívání dalších sociálních služeb.“ (9) 
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Personální standardy  
 
Jsou věnovány personálnímu zajištění služeb. Při poskytování služeb nejsou 

možné dodatečné opravy nebo vyřazení zmetků. Kvalita služby je přímo závislá 

na pracovnících – na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, 

na podmínkách, které mají pro práci. 

 

Personální standardy jsou: 

 

STANDARD 9. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  

 

„Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti odpovídají 

potřebám uživatelů služeb a umožňují naplňování standardů kvality sociální služby. 

Noví pracovníci jsou zaškoleni.“ (9) 

 

STANDARD 10. PRACOVNÍ PODMÍNKY A ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ  

 

„Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, 

stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci.“ (9) 

 

STANDARD 11. PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍCH TÝMŮ 

 

„Zařízení zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, 

jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění veřejných závazků zařízení 

i osobních cílů uživatelů služeb.“ (9) 

 

Provozní standardy  
 
Definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Tyto standardy jsou 

zaměřeny na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost služby 

a její ekonomické zajištění. Pamatují také na rozvoj kvality služby. (5) 
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Jako provozní standardy byly definovány následující: 

 

STANDARD 12. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY  

 

„Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby 

a potřebám cílové skupiny uživatelů.“ (9) 

 

STANDARD 13. INFORMOVANOST O SLUŽBĚ  

 

„Zařízení zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, cílech, principech 

a cílové skupině uživatelů služeb a další informace, které usnadní orientaci 

pro zájemce o služby a jiné subjekty, čímž přispívá k dostupnosti služeb.“ (9) 

 

STANDARD 14. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

„Prostředí a podmínky v zařízení odpovídají kapacitě, charakteru služeb 

a potřebám uživatelů. Zařízení dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně 

závazné normy související s poskytováním sociálních služeb.“ (9) 

 

STANDARD 15. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ  

 

„Zařízení, pracovníci i uživatelé jsou připraveni na řešení havarijních 

a nouzových situací.“ (9) 

 

STANDARD 16. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB  

 

„Vedení zařízení dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. 

Do hodnocení kvality služeb zapojuje uživatele služeb i pracovníky.“ (9) 

 

STANDARD 17. EKONOMIKA 

 

„Zařízení má plán zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb, 

vytváří podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným obecně závazným 

normám a bylo transparentní.“ (9) 
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2.3 Použité metody: 

 
V rámci řešení problému potřebuje občanské sdružení analyzovat současný 

a budoucí stav organizace.  

 

Pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí organizace byla zvolena SWOT 

analýza. Existují také jiné metody, kterými se dá analyzovat stav organizace 

ve vnějším i vnitřním prostředí, jako je například PEST analýza nebo Ishikawův 

diagram příčin a následků. Jako nejvhodnější z hlediska požadavků vedení 

organizace a její pozice v neziskovém sektoru se jevila právě SWOT analýza, která 

jasně definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

 

Během procesu jsem využila několik metod a nástrojů sloužících k navržení 

změn v organizaci. Využila jsem těchto metod: informace na nástěnkách, 

brainstorming, studium dokumentace, rozhovor, klasifikace splnění jednotlivých 

kritérií, SWOT analýzu a pozorování. Zmíněné procesy jsou popsány v této kapitole.  

 

2.3.1 SWOT analýza 

 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní 

prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). Ve vnitřním 

prostředí hledáme a klasifikujeme silné a slabé stránky firmy a příležitosti a hrozby 

pro firmu. 

 

Silné a slabé stránky 

 

Hodnocení vlivu vnitřních činitelů. Spočívá v přesném vymezení silných 

a slabých míst organizace. Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním způsobem další 

rozhodovací procesy spojené s řízením marketingové činnosti – stanovení cílů, 

rozmístění zdrojů a každodenní činnosti podniku. 
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Vnitřní činitelé – jde o vnitroorganizační faktory související s hospodářskou činností 

firmy, které jsou firmou bezprostředně ovlivnitelné: 

 

• finanční, 

• personální,  

• organizační. 

 

Příležitosti a hrozby 

 

Rozbor vnějších činitelů, které představují příležitosti a ohrožení dalšího 

rozvoje organizace. Umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které skrývá trh a které 

mohou podniku přinést výhody nad ostatními účastníky. Současně také nutí 

k zamyšlení nad problémy, které bude muset organizace řešit. 

Vnější faktory – působí vně organizace a ovlivňují její činnost málo kontrolovatelným 

způsobem:   

 

• demografické,  

• ekonomické,  

• politicko – právní,  

• přírodní. (15) 

 

2.3.2. Studium dokumentace  

 

Studiem dokumentů užívaných v organizaci získá analytik rychle a levně velké 

množství informací bez nutné účasti uživatele. Je to první a základní metoda sběru 

informací. Analytik může nabyté informace dále využit u jiných analytických metod. 

Nevýhodou je rychlé zastarávání a nedostatečná podrobnost dokumentů spolu 

s rizikem, že dokumenty mohou obsahovat určité, více či méně podstatné, odchylky 

od skutečnosti. 
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2.3.3. Rozhovor 

 

Rozhovor je jednou z nejrozšířenějších a nejznámějších výzkumných 

a diagnostických metod. Rozhovor je „královská cesta“ praktického sociálně vědného 

bádání. (16) 

 

Rozhovory jsem využila v průběhu diagnostiky organizace z hlediska naplnění 

standardů kvality, v průběhu podrobné diagnostiky, při získávání zaměstnanců 

na stranu změny a také při vyhodnocování celého procesu. 

 

2.3.4. Brainstorming 

 

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce 

nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je 

předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by 

vymysleli jednotlivě. Poprvé s touto myšlenkou přišel v roce 1939 reklamní pracovník 

Alex Faickney Osborn, jako specifickou metodu ji pak rozpracoval v knize Applied 

Imagination (1953). Nejčastěji se využívá v managementu, podnikání, při hledání 

optimálních postupů či v prognostice. Volně se překládá i jako burza nápadů. (17) 

 

2.3.5 Pozorování 

 

Doplňková metoda, procházející celou fází analýzy. Nezbytný doplněk, kdy 

analytik pozoruje, jak systém funguje, co lidé dělají, sleduje podstatu jejich práce. 

Nevýhodou je, že zachytíme pouze zlomek skutečností. 
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3. Analýza systému řízení 
 

Postup racionalizace probíhá podle logického rámce, který je přílohou č. 1 této 

práce. Východiskem návrhu jsou závěry z analýzy. 

 

Organizace řeší problémy, které jsou ovlivněny zákonem o sociálních 

službách, který nově zavádí standardy kvality do této oblasti. Cílem této analýzy je 

zjištění současného stavu kvality vůči standardům definovaných MPSV ČR. 

 

3.1 Diagnostika Výchozího stavu 

 

Diagnostika výchozího stavu byla provedena pomocí SWOT analýzy, která 

poskytla informaci o tom, kde se organizace nachází. Pro SWOT analýzu jsem 

použila metodu Brainstormingu při několika schůzkách se členy organizace. Výsledky 

jsou popsány v kapitole 3.2. 

 

Po provedení SWOT analýzy následovala orientační analýza stavu organizace 

vůči standardům kvality pomocí studia podkladů a rozhovorů se členy organizace. 

Následovalo její vyhodnocení podle obecné klasifikace splnění jednotlivých kritérií. 
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3.2 SWOT analýza 

 

Souhrn výsledků SWOT analýzy znázorňuje následující tabulka. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Zkušenosti zaměstnanců (vysoký 

potenciál lidských zdrojů) 

Vztah zaměstnanců a klientů 

Nová budova organizace  

Bezbariérový přístup 

 

 

Nedostatek finančních prostředků 

(nejistota získání dotace) 

Nedostatek zaměstnanců (chybí sociální 

pracovníci) 

Nedostatečné hodnocení a motivace 

Minimální spolupráce s podobnými 

organizacemi v regionu 

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce s jinými organizacemi 

v regionu 

Možnost mezinárodní spolupráce 

Získání dotace z EU 

Zavedení standardů MPSV ČR 

Nestálost politické situace 

Nezískání finančních prostředků 

Přepracování zaměstnanců (vyhoření) 

 

Tabulka č. 3.1: Výsledky SWOT analýzy2 

 
Silné stránky 
 

Organizace existuje již téměř 8 let, má tedy dostatek zkušeností, ze kterých 

může čerpat. Organizace poskytuje celou řadu volnočasových aktivit a vzdělávacích 

programů pro mládež. Při příchodu do organizace jsem byla mile překvapena jak 

vzájemným vztahem zaměstnanců a dobrovolníků, tak zaměstnanců, dobrovolníků 

                                                 
2 Zdroj: autor 
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a klientů. Fluktuace zaměstnanců je zde prakticky nulová, někteří z nich zde pracují 

po celou dobu existence organizace. S tímto faktem se pojí i zkušenosti 

zaměstnanců s vykonávanou prací. Někteří zaměstnanci se zapojují do činnosti 

organizace i nad rámec svých pracovních povinností a navazují tak s některými 

klienty přátelské vztahy.  

 

Prostory organizace jsou umístěny ve velmi příjemném prostředí s parčíkem. 

Celý dům, který má organizace k dispozici je již s bezbariérovým přístupem. 

Bezbariérový přístup umožňuje přístup i postiženým klientům. Přilehlý parčík zase 

poskytuje dostatek prostoru pro venkovní aktivity s mládeží. 

 

Slabé stránky 
 

Velmi slabou stránkou jsou u nestátní neziskové organizace finanční 

prostředky potřebné pro zabezpečení chodu organizace. Organizace čeká 

na vypsání výzvy na dotaci, poté musí sestavit projekt, který splňuje požadavky 

výzvy a čeká na jeho vyhodnocení. Zda projekt bude podpořen požadovanou 

finanční částkou nebo jen její částí či vůbec je na každém donátorovi. Velkým 

problémem, chcete-li slabou stránkou organizace, je finanční nejistota.  

 

Další slabou stránkou organizace je, že v týmu svých zaměstnanců ani 

dobrovolníků není nikdo, kdo by měl vzdělání odpovídající pozici sociálního 

pracovníka. Sociální práce se tak vykonává neodborně. 

 

V organizaci prakticky neexistuje systém hodnocení a odměňování pracovníků 

popř. dobrovolníků a jejich motivování pro výkon svěřené činnosti. V organizaci se 

pracuje v zaběhnutém systému, stereotypu, kdy každý zaměstnanec ví, co má dělat, 

ale jeho činnost není monitorována a vyhodnocována. 

 

Jako jednu ze slabých stránek vnímám minimální spolupráci s organizacemi 

s podobným zaměřením. Spolupráce se zde realizuje pouze ve vzdělávacích 

aktivitách, kdy zaměstnanci organizace chodí přednášet na různá problematická 

témata dnešní doby do jiných organizací a škol. 
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Příležitosti 
 

Skutečnost, že se Česká republika stala členem Evropské Unie, přináší velkou 

příležitost čerpání dotací z fondů EU. Příležitostí k vylepšení finanční situace 

a rozvoji služby by také mohla být spolupráce s některou ze zahraničních organizací 

podobného poslání. V rámci EU jsou podporovány projety mezinárodní spolupráce, 

v rámci kterých lze čerpat finanční prostředky, získávat informace, navazovat 

kontakty s podobnými zařízeními v zahraničí atd. 

 

Jako další příležitost vidím možnost navázání spolupráce s dalšími 

organizacemi v regionu nejen na poli vzdělávání, ale také ostatních aktivit 

organizace.  

 

Velkou příležitostí je i zavedení standardů MPSV ČR. 

 

Hrozby 
 

Za jedno z největších ohrožení považuji nestálost politické situace a neustále 

změny legislativy. Nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou se 

musí potýkat s neustálými změnami v sektoru, ve kterém působí. Záleží na aktuální 

politické situaci, jaký balík finančních prostředků bude určen pro sociální služby. 

Tento balík se v poslední době stále zmenšuje, ale náklady na poskytování služby 

rostou. 

 

Organizace je odkázána jen na finanční prostředky získané z dotací a darů. Je 

tedy velkou hrozbou nezískání těchto prostředků. Pokud organizace nezíská 

potřebné finanční prostředky, bude nucena omezit svou činnost nebo úplně zanikne. 

 

Myslím, že jednou z  podstatných hrozeb je možnost přepracování 

zaměstnanců, tzv. vyhoření. Všichni zaměstnanci organizace pracují s vysokým 

pracovním nasazením a tak by se bez patřičné péče o ně mohlo stát, že za nějaký 

čas nebudou moci svou práci vykonávat kvalitně a organizace tyto velmi fundované 

pracovníky ztratí.  
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3.3 Organizační diagnostika splnění standardů a její výsledky 

 

Na základě závěrů SWOT analýzy byla diagnostikována organizace z hlediska 

splnění standardů. Na diagnostice se podíleli všichni zaměstnanci, kterým byly 

rozděleny úkoly podle profesního zaměření. Metoda studia dokumentace byla využita 

pro zjištění a porovnání obsahu hlavních dokumentů organizace, jako jsou stanovy, 

organizační řád apod. Tato metoda byla doplněna rozhovory se zaměstnanci 

a dobrovolníky organizace. K vyhodnocení stavu splnění jednotlivých standardů byla 

vytvořena následující klasifikace: 

 

1 – splněno 

2 – částečně splněno 

3 - nesplněno 

 

Následuje popis diagnostiky. 

 

Procedurální standardy 
 

• Principy, poslání, cíle jsou v organizaci definovány 

• Cílová skupina uživatelů je částečně stanovena 

• Není vypracována ucelená metodika za účelem poskytování sociálních služeb, 

existují jen směrnice na některé procesy 

• Neexistuje písemná úprava práv a povinností klienta 

• Nejsou definovány nebezpečí střetu zájmů zařízení či pracovníků se zájmy 

uživatelů 

• S klienty nejsou konzultovány podmínky poskytnutí služby, nejsou písemně 

zpracovány osobní cíle klientů, negativní vymezení cílové skupiny uživatelů 

není písemně zpracováno. 

• Dohody o poskytování služby nejsou s uživateli sepisovány.  
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• Chybí vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování procesů, jsou stanovena jen 

částečně. 

• Důvěrné údaje o klientech jsou zpracovávány dle platných právních předpisů, 

nejsou však definována vnitřní pravidla pro úpravu těchto postupů 

• Existují pravidla pro podávání stížností klientů 

• Organizace aktivně podporuje klienty ve využívání služeb a začleňování se 

do společnosti 

 

 

Standard č. Klasifikace 

1 - Cíle a způsoby poskytování 

sociálních služeb 

2 částečné splnění 

2 - Ochrana práv osob 3 nesplnění 

3 - Jednání se zájemcem o sociální 

službu 

2 částečné splnění 

4 - Smlouva o poskytování sociální 

služby 

3 nesplnění 

5 - Individuální plánování průběhu 

sociální služby 

2 částečné splnění 

6 – Osobní údaje 2 částečné splnění 

7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob 

poskytování sociální služby 

1 splněno 

8 - Návaznost poskytované sociální 

služby na další dostupné zdroje 

2 částečné splnění 

 

Tabulka č. 3.2: Výsledky hodnocení procedurálních standardů3 

 

 

 
                                                 
3 Zdroj: autor 
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Personální standardy 
 

• Organizace má stanovenou strukturu, počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky. Počet zaměstnanců ovšem neodpovídá potřebám 

organizace 

• Zaměstnanci nemají pravidelná školení. Personální činnost probíhá v souladu 

s platnou legislativou ČR. 

• Organizace nemá definována pravidla pro uzavírání dohod o provedení práce. 

• V organizaci se ve velké míře využívá dobrovolníků pro zkvalitnění služeb. 

• Školení BOZP a PO jsou zajišťována dodavatelem.  

• Neprobíhá pravidelné hodnocení pracovníků, zaměstnanci nemají stanoveny 

osobní profesní cíle a plány vzdělávání. 

• Komunikace mezi vedením a zaměstnanci probíhá oboustranně.  

• Není zde vyhotoven ani zaveden systém odměňování pracovníků.  

• V zařízení není zavedena pravidelná supervize 

 

Standard č.: Klasifikace 

9 - Personální a organizační zajištění 

sociální služby 

2 částečné splnění 

10 – Pracovní podmínky a řízení 

poskytování služby 

2 částečné splnění 

11 – Profesní rozvoj pracovníků a 

pracovních týmu 

3 nesplnění 

 

Tabulka č. 3.3: Výsledky hodnocení personálních standardů4 

 
 

                                                 
4 Zdroj: autor 
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Provozní standardy 
 

• Místo a čas poskytování služby odpovídá typu poskytované služby, cílům 

organizace a potřebám cílové skupiny uživatelů. 

• Informace o organizaci jsou veřejnosti poskytovány prostřednictvím webových 

stránek organizace, vedení organizace poskytuje informace na vyžádání. 

Každoročně je publikována výroční zpráva organizace. 

• Umístění organizace a její prostory jsou vhodné pro poskytování daného typu 

služby. 

• Zařízení (budova, okolí budovy a vybavení) splňuje potřeby organizace.  

• Neexistuje provozní řád.  

• Organizace nemá definovány nouzové a havarijní situace, evakuační plán 

neexistuje, požární poplachovou směrnici je třeba aktualizovat. 

• Hodnocení kvality služeb není prováděno pravidelně. Případné zjištěné 

nedostatky jsou napravovány. 

• Stížnosti na kvalitu služeb jsou brány jako podnět pro další rozvoj služby.  

• Organizace má plán zajištění financování na patřičný kalendářní rok, má 

stanoven rozpočet na kalendářní rok. 

• Nejsou písemně zpracovaná pravidla pro přijímání darů 

• Obecně závazné platné normy jsou organizací plněny.  
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Standard č.: Klasifikace 

12 – Místní a časová dostupnost služby 1 splněno 

13 – Informovanost o službě 1 splněno 

14 – Prostředí a podmínky poskytování 

služeb 

1 splněno 

15 – Nouzové a havarijní situace 3 nesplnění 

16 - Zvyšování kvality sociální služby 2 částečné splnění 

17 - Ekonomika 2 částečné splnění 

 

Tabulka č. 3.4: Výsledky hodnocení provozních standardů5 

 

3.3.1 Detailní analýza konkrétního standardu a její výsledek 

 
Kvalita poskytování služeb v občanském sdružení závisí na kvalitě pracovní 

síly, proto se jako první bude zavádět standard č. 11 - Profesní rozvoj pracovníků 

a pracovních týmu, který se týká personalistiky.  

 

Detailní analýza probíhala postupně u všech standardů. Při této analýze byly 

použité stejné metody jako u analýzy orientační. Ve své práci uvedu jako příklad 

analýzu standardu č. 11, tedy standardu týkajícího se profesního rozvoje pracovníků 

a pracovních týmů.  Standard č. 11 byl zvolen, jako standard, který bude v organizaci 

zaveden nejdříve z rozhodnutí vedení organizace. Hodnotící škála pro vyhodnocení 

výsledků zůstala stejná, jako tomu bylo u obecné diagnostiky (1 - splněno, 2 – 

částečně splněno, 3 – nesplněno). Výsledky diagnostiky standardu č. 11 uvádím 

v následujícím textu: 

 

 

 

                                                 
5 Zdroj: autor 
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STANDARD 11. Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů  
 

„Zařízení zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, 

jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění veřejných závazků zařízení i 

osobních cílů uživatelů služeb.“(9) 

 

KRITÉRIUM 11.1  

 

„Zařízení uplatňuje postup pro pravidelné hodnocení pracovníků. Ten zahrnuje 

zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, úkolů a potřeby 

další odborné kvalifikace.“ (9) 

 

• V organizaci není prováděno pravidelné hodnocení pracovníků. 

• Neexistují zde plány osobního vzdělávání zaměstnanců, které by měly 

obsahovat vzdělávání samotné, účasti na odborných přednáškách či 

konferencích, pracovní stáže apod. 

• V současné době organizace nezajišťuje žádná školení. 

• Předpoklady pro kvalifikaci jednotlivých pracovníků jsou stanoveny 

pouze v pracovních náplních jednotlivých funkčních míst. 

• Zaměstnanci nemají stanoveny své osobní pracovní cíle. 

• Zaměstnanci organizace splňují kvalifikační požadavky stanovené 

v náplni práce, požadavky na další vzdělávání však organizace 

stanoveny nemá. 

 

KRITÉRIUM 11.2  

 

„Zařízení pracovníkům umožňuje zapojit se do rozvoje a zkvalitňování 

poskytovaných sociálních služeb.“ (9) 
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• Pracovníkům organizace je částečně umožněno podílení se 

na rozhodování o rozvoji a zkvalitňování služby.  

• Plán rozvoje kvality poskytování služeb v organizaci není sepsán.  

• Zaměstnanci a dobrovolníci působící v organizaci znají cíle organizace, 

tyto cíle jsou jasně definovány ve stanovách organizace. 

• S náměty na zkvalitnění služeb se pracovníci obracejí na své 

nadřízené, písemně však tento postup není nijak definován. 

 

KRITÉRIUM 11.3  

 

„V zařízení je uplatňován systém obousměrné komunikace mezi vedením 

a pracovníky.“ (9) 

 

• V organizaci je nastaven systém oboustranné komunikace 

• Rozhodnutí týkající se zaměstnanců jsou s nimi konzultována 

• Jedenkrát za týden jsou konány pracovní porady zaměstnanců, výbor 

organizace se schází jednou za měsíc 

 

KRITÉRIUM 11.4  

 

„Zařízení má vypracovaný a uplatňovaný systém oceňování pracovníků, 

a to nejen finanční odměnou, ale i jinými způsoby (pochvala, zvyšování kvalifikace 

atd.).“ (9) 

 

• V organizaci není zaveden systém odměňování ani motivování 

zaměstnanců.  
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KRITÉRIUM 11.5  

 

„V tomto kriteriu je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, 

zejména těch, kteří se věnují přímé práci s uživatelem. Každý pracovník je s ním 

seznámen. Další vzdělávání pracovníků se odvíjí zejména od zjištěných potřeb 

uživatelů služeb a trendů v sociálních službách.“ (9) 

 

• V organizaci neexistuje plán dalšího vzdělávání zaměstnanců.  

• Vzdělávání zaměstnanců je v současné době založeno pouze 

na dobrovolném samostudiu.  

 

KRITÉRIUM 11.6  

 

„Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje zařízení 

podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež 

jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy prožívají při výkonu zaměstnání.“ (9) 

 

• V organizaci není zavedena pravidelná supervize 

 

Pro lepší pochopení pojmu supervize uvádím její definici: 

 

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Je profesionální 

pomocí - základním nástrojem profesionální reflexe a sebereflexe pro všechny 

pracovníky, kteří pracují s lidmi. „Supervize pomáhá řešit konkrétní problémové 

situace, vznikající v silovém poli pracovník – klient – profesionální role – instituce.“ 

(18) 

 

 

Výsledek vyhodnocení standardu č. 11 znázorňuje tabulka č. 3.5. 
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Kritérium č. Klasifikace 

11.1 – hodnocení pracovníků 3 nesplnění 

11.2 – kvalita poskytované služby 2 částečné splnění 

11.3 – systém komunikace 1 splnění 

11.4 – systém odměňování 3 nesplnění 

11.5 – systém vzdělávání 3 nesplnění 

11.6 - supervize 3 nesplnění 

 

 

Tabulka č. 3.5: Výsledky hodnocení standardu č. 116 

 

Z analýzy vyplývají nedostatky, jinými slovy organizace v tomto stavu 

nesplňuje většinu standardů, které definovalo MPSV ČR. V organizaci nejsou jasně 

definovány procesy probíhající v organizaci, chybí zde většina potřebných 

dokumentů. Za velký nedostatek považuje vedení organizace personální otázku. 

Zaměstnanci nejsou pravidelně proškolování, zcela zde chybí motivace zaměstnanců 

a supervize. Organizace plně nevyužívá všech příležitostí, které jí okolí nabízí. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Zdroj: autor 

29 
 



4. Návrh racionalizace 
 

V následující kapitole bude navrhnut postup zavedení standardu kvality 

do organizace. Návrh bude vycházet z informací získaných předchozími analýzami. 

 

4.1 Definování cílového stavu organizace 

Organizace potřebuje do konce roku 2010 zavést standardy kvality sociální 

služby, které definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon 

přímo vymezuje podmínky pro získání registrace poskytovatele sociálních služeb. 

Jednou z podmínek je právě vytvoření standardů kvality sociálních služeb. 

 

Nástrojem definování cílového stavu se staly již zmíněné standardy kvality, 

které je nutné v organizaci zavést z důvodu její další existence. Kdyby standardy 

nebyly zavedeny, znamenalo by to pro organizaci nezískání registrace služby, tedy 

zákaz poskytování služby, a tím vlastně zánik celé organizace. Zavedení standardů 

umožní organizaci také větší konkurenceschopnost při získávání finančních 

prostředků z různých dotačních programů.  

 

Cílem je vytvoření moderní nestátní neziskové organizace, která svou činností 

bude splňovat současné požadavky na poskytování služeb. Kritériem pro naplnění 

tohoto cíle je stanoveno dosažení stejné nebo vyšší kvality poskytovaných služeb 

jako ostatní organizace působící v regionu a splnění všech kritérií standardů kvality 

definovaných MPSV ČR a získání registrace. 

 

4.2 Návrh implementace standardů kvality sociální služby 

 

Implementace standardů kvality bude prováděna postupně po jednotlivých 

standardech. Vedení organizace se rozhodlo začít zaváděním standardu č. 11 – 

Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů, poté budou následovat standardy, 

u kterých při analýze vyplynulo, že je organizace nesplňuje vůbec, tedy standardy č. 

2 – Ochrana práv uživatelů, 4 – Dohoda o poskytování služby, 15 – Nouzové 
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a havarijní situace. Následovat budou ostatní částečně splněné standardy. 

Organizace bude postupovat podle návrhu časového schématu, který je uveden 

v příloze č.  8 této práce. Tento časový harmonogram může být podle potřeby 

vedením organizace pozměněn. 

 

Implementace standardů kvality bude prováděna dle doporučení MPSV ČR.  

4.2.1. Zavádění změny 

 

Pro úspěšné zavedení standardů kvality je nutné v organizaci splnit 

požadavky, které lze rozdělit do několika skupin, viz níže: 

 

Všeobecné požadavky 

 

1. Důkladně zmapovat jednotlivé procesy, kritéria a metody potřebné 

pro zajištění efektivního fungování a řízení kvality. Tyto procesy popsat 

v mapě procesů.  

2. Je zapotřebí definovat posloupnosti a eventuální vzájemné působení 

těchto procesů. 

 

Požadavky na dokumentaci 

 

1. Vytvoření metodiky kvality a vyhlášení cílů  

2. Vytvořit potřebnou dokumentaci dle standardů MPSV ČR 

3. Zavést povinné záznamy podle již zmíněných standardů 

 

Požadavky na vedení organizace 

 

1. Jasně definovat zodpovědnost výboru a ředitele organizace 

2. Jmenovat (přijmout) manažera kvality 

3. Vymezit způsoby interní komunikace 
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Požadavky na řízení zdrojů 

 

1. Sledování odborné způsobilosti zaměstnanců 

2. Přijmout dva sociální pracovníky 

3. Vytvořit systém hodnocení a motivace zaměstnanců 

 

Analýza a zlepšování 

 

1. Zavézt pravidelné monitorování poskytování služby a hodnocení její 

kvality. 

2. Analyzovat získané údaje 

3. Definovat způsoby kontinuálního zlepšování 

 

 

4.2.1.1 Organizační změny 
 

Pro zavádění standardů kvality v organizaci byla vytvořena skupina 

pro kvalitu, která byla složena ze zaměstnanců a vedení organizace. Při zavádění 

standardů byly členům skupiny rozdělovány úkoly podle jejich odbornosti. Do čela 

skupiny pro kvalitu byl určen manažer kvality, který v organizaci působí delší dobu 

jako dobrovolník. Činnost manažera kvality bude zatím vykonávat i nadále jako 

dobrovolník. Nově jmenovaný manažer kvality bude přímo podléhat řediteli 

organizace. 

 
 
4.2.1.2 Návrh systému řízení kvality 
 

Pro změnu systému řízení kvality v organizaci je nutné nejprve vyhovět všem 

požadavkům uvedeným v kapitole č.  4.2.1.  Naplnění těchto požadavků bude 

obsahem následující kapitoly. 
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Jednotlivé procesy, kritéria a metody důležité pro zajištění fungování a řízení 

kvality jsou uvedeny v mapě procesů na obr. č. 4.1 a v příloze č. 6. Tyto údaje byly 

vypracovány ve spolupráci se zaměstnanci organizace a budou tvořit součást 

metodiky kvality organizace. Jednotlivé procesy byly rozděleny do tří skupin. 

 

 

 

UŽIVATEL -  tování služby požadavky na posky

 
 
 
 
 
 

Řídící proces 

Plánování, 
kontrola 
a zlepšování 
kvality 

Řízení 
dokumentů 
a záznamů 
nejen o kvalitě 

Řízení 
rozporů 
a stížností 

Odbornost, 
připravenost, 
školení 

Řízení 
zdrojů 

Interní 
komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4.1: Mapa procesů7 
                                                 
7 Upravený zdroj: SMÉKAL, P.: Návrh racionalizace řízení v podniku. Ostrava, 2008, s. 32 

Získání dotace -  
včetně 

přezkoumání 
požadavků 
uživatele, 

zpracování 
projektu, smlouvy 
o čerpání dotace 

Příprava realizace 
projektu 

Realizace 
projektu 

Hlavní proces 
Poskytování 
služby 

Pomocné činnosti Pomocné činnosti 

Sledování 
spokojenosti 
uživatele 

Interní audity 

Analýza údajů Monitorování 
a hodnocení 

Opatření 
k nápravě 
a preventivní 
opatření 

SPOKOJENÝ UŽIVATEL 
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Aby bylo možné službu poskytovat kvalitně a efektivně, je nutné znát 

požadavky a potřeby cílové skupiny uživatelů, na které má být plánovaná služba 

zacílená. Toto mapování potřeb bude prováděno pravidelně za pomocí dotazníků 

a informací získaných od zaměstnanců organizace.  

 

Řídící proces – je proces, kde se plánuje a řídí budoucí poskytování služby.  

 

Řídící proces se v organizaci skládá z  Plánování, přezkumu a zlepšování 

kvality.  

 

Plánování musí vycházet z cílů organizace, které jsou zakotveny v jejích 

stanovách, z konkrétních potřeb uživatelů a možností organizace daných legislativou 

České Republiky, regionálními, demografickými, sociálními a zeměpisnými 

omezeními.  

 

Kontrola a zlepšování kvality je nutné především z důvodu udržení kvality 

poskytované služby a jejího zvyšování. Bez kontroly by velmi lehce mohlo dojít ke 

stagnaci úrovně poskytované služby. V dnešní době je nutné, aby organizace pružně 

reagovala na všechny potřeby uživatelů, na legislativní změny a změny ve vnějším 

prostředí organizace.  

 
Řízení dokumentů 
 
 
Organizace musí vypracovat celou řadu dokumentů, které jsou uvedeny 

v standardech kvality. Tyto dokumenty musí být strukturovány tak, aby splňovaly 

jednotlivá kritéria standardů. Seznam potřebných dokumentů je uveden v příloze č. 3 

této práce. Za vypracování všech dokumentů bude zodpovídat manažer kvality spolu 

s ředitelem organizace. Po vypracování potřebné dokumentace musí být soubor 

dokumentů předložen výboru ke schválení. Pokud jej výbor schválí, bude moci být 

uveden do praxe. 
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Soubor dokumentů bude obsahovat informační materiál o službě, etický kodex 

pracovníků služby, vnitřní pravidla organizace, provozní řád, pravidla pro podávání 

stížností, metodika poskytování služeb, systém dokumentace, databáze 

spolupracujících organizací a směrnici o ochraně osobních údajů.  

 

Metodika poskytování služby a cíle schválené výborem organizace, budou 

vedeny jako samostatné dokumenty. Cíle musí být v souladu se stanovami 

organizace. 

 
Řízení záznamů 

 
 

Organizace musí zdokumentovat řízení záznamů. Jak a za jakých okolností 

budou záznamy pořizovány, bude stanoveno v metodice poskytování služby 

a souvisejících dokumentech jako je například směrnice pro nakládání s osobními 

údaji uživatelů. 

 

Záznamy budou poskytovat důkaz o kvalitě poskytované služby. 

Za dodržování zpracovávání záznamů bude zodpovídat vedoucí pracovník. 

 

Řízení zdrojů 

 

Při analýze stávajícího stavu organizace bylo zjištěno, že v organizaci chybí 

dva sociální pracovníci. Proto bude nutné vypsat výběrová řízení na obsazení těchto 

pracovních míst a zároveň zajistit projektovým řízením finance na tyto dva další 

zaměstnance.  

 

Interní komunikace 

 

Interní komunikace je velmi důležitá pro úspěšné poskytování služby 

a spokojenost uživatelů. Nově budou dobrovolníci rozděleni do několika menších 

skupin, maximálně po deseti osobách. K takto vytvořeným skupinám bude přidělen 

jeden ze zaměstnanců, který bude plnit roli jejich vedoucího. Dobrovolníci se budou 

domlouvat na činnostech se svým přiděleným vedoucím.  Vedoucí se bude dále 

obracet na ředitele organizace. Ředitel organizace předkládá problémy výboru 
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organizace. Pokud se ukáže tento způsob jako nepříliš vhodný pro organizaci, bude 

na základě zkušeností z praxe upraven.  

 

V rámci organizace budou probíhat jednou týdně porady zaměstnanců. 

Projektový tým organizace se bude scházet dle aktuální potřeby jednotlivých 

projektů. Výbor organizace se bude scházet minimálně jedenkrát za čtvrtletí. 

 

Řízení rozporů a stížností se dá chápat ve dvou rovinách. Rozpory a stížnosti 

uvnitř organizace, tedy zaměstnanců, dobrovolníků, eventuelně členů sdružení, 

a z pohledu druhého, jako stížnosti uživatelů na poskytování služby.  Pokud 

nastanou rozpory uvnitř organizace, má každý zaměstnanec právo podat stížnost 

nejbližšímu nadřízenému nebo přímo řediteli organizace.  Tato stížnost musí být 

zdokumentována a prošetřena. Pokud se jedná o neshodu drobného charakteru 

a dotyčný zaměstnanec si nechce stěžovat, má prostor k prodiskutování svého 

názoru na pravidelných poradách, eventuelně nově zaváděných supervizích.  

 

Dojde – li k definici neshody, musí být nastartován proces tak, aby se provedlo 

její odstranění.  

 

• Dojde k dalšímu školení zaměstnanců v oblasti standardů 

• V případě zjištění chyby v procesu bude zahájena změna procesu tak, 

aby k dalším neshodám nedocházelo.  

 
V případě zjištění neshody u nakupovaných komodit, dojde k zajištění dané 

komodity a neprodlené reklamaci. Odpovědný pracovník provede záznam 

o reklamaci komodity, kde specifikuje důvod reklamace, kdo zjistil neshodu a datum. 

Záznam o reklamaci předá manažeru kvality.  

 

Odbornost, připravenost, školení 

 

Pro všechny zaměstnance bude muset být nastaven systém pravidelného 

hodnocení a vyhodnocování. Jelikož v organizaci neprobíhají žádná školení, bude 

také nutné projektovým řízením zajistit finanční prostředky na školení, stáže 
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a supervize. Zavedení skupinové supervize, určené především k řešení problémů 

s klienty, kolektivem apod., je v podobných organizacích samozřejmostí a přispívá 

k vyšší efektivitě práce zaměstnanců. Pro další vzdělávání zaměstnanců budou 

sestaveny individuální plány vzdělávání (viz příloha č. 5). Tyto plány vzdělání budou 

schvalovány ředitelem organizace.  

 

Jednou z důležitých změn dotýkajících se pracovníků organizace bude 

rozdělení platu na dvě složky. Plat bude rozdělen na pevnou a motivační složku. 

Motivační složka bude určována ředitelem organizace podle plnění svých osobních 

cílů a úkolů jím uložených. K těmto účelům mohou sloužit tabulky odborných aktivit 

a personálu a hodnocení pracovníka (viz přílohy č. 4 a 6) Nejen tímto způsobem 

bude organizace motivovat pracovníky k vyššímu výkonu své práce. Kromě finanční 

motivace se organizace chystá zavést nepeněžní odměňování, jako je například 

vyhodnocení nejlepšího zaměstnance z pohledu uživatelů. Toto hodnocení bude 

probíhat na základě dotazníků.  

 

Hlavní procesy – procesy, kde dochází k uspokojování potřeb uživatele a tím 

k realizaci služby. 

 

Hlavním procesem v této organizaci je poskytování služby uživateli. Tento 

proces se začíná v projektovém týmu organizace, který připravuje jednotlivé projekty 

v reakci výzvy donátorů a informací o potřebách uživatelů získaných od zaměstnanců 

organizace.  

 

Pokud dojde ke schválení dotace, inicializuje projektový tým přípravnou fázi 

projektu, která obsahuje seznámení zaměstnanců a dobrovolníků s projektem a jejich 

zapojení do příprav (nákup potřebných materiálů, přípravy na přednášky a činnosti 

apod.) 

 

V rámci samotné realizace projektu je nutná spolupráce projektového týmu 

s vedením, zaměstnanci, dobrovolníky a případnými externími spolupracovníky. 

Během realizace projektu vypracovává projektový tým průběžné zprávy o naplňování 

projektu dle požadavků donátora. Po ukončení realizace projektu vypracuje 
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projektový tým závěrečnou zprávu o průběhu projektu včetně účetní závěrky 

projektu. 

 

Plánování poskytování služby 
 

Vedoucí odpovědní za jednotlivé činnosti musí naplánovat procesy, které jsou 

nezbytné pro poskytování služby. Tyto procesy musí vycházet z  

 

• Cílů a poslání organizace 

• Standardů kvality 

• Vnitřních pravidel organizace 

• Kritérií daných „výzvou“ jednotlivých donátorů, u kterých bude 

předložena žádost o zajištění financování (dotaci). 

 

Výstupem plánování poskytování služby bude zpracovaný projekt k dané části 

služby (konkrétní aktivitě, na kterou požadujeme dotaci) a zápisy z porad.  

 

Za dodržení tohoto postupu zodpovídá manažer kvality. Za splnění 

konkrétních požadavků zaměstnanci bude odpovědný ředitel organizace. 

 

Procesy vztahující se k uživateli 
 

1. Určení požadavků na službu 

 

Pracovníci organizace musí komunikovat s klientem, tak aby byly jasně 

stanoveny jeho požadavky a tyto požadavky byly jednoznačně specifikovány. 

Uživatel bude při definici svých požadavků seznámen s pravidly poskytování 

služby, se kterými vysloví písemný souhlas podepsáním dohody o 

poskytování služby.  
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Pracovník, odpovědný za sepsání dohody musí určit: 

 

• Požadavky uživatele (konkrétní cíl, kterého chce uživatel 

dosáhnout) 

• Požadavky, o kterých uživatel neví, ale jsou pro splnění jeho 

požadavku nezbytné 

• Zákonné limity 

• Limity a požadavky určené organizací 

 

Ředitel dle potřeb zajistí provedení průzkumu a analýzu trhu. Takto 

získané výsledky budou sloužit jako podklady pro další rozvoj organizace. 

 

2. Komunikace s klientem 

 

Vzájemná komunikace s uživatelem by měla být prováděna zejména 

v následujících činnostech: 

 

NABÍDKOVÁ ČINNOST 

 

• Účast na prezentačních akcích (např. Den sociálních služeb 

v Ostravě)  

• Písemné nabídky ve formě letáčků, dopisů zasílaných na školy 

a jiné organizace, webové stránky 

• Aktivita zaměstnanců a dobrovolníků 

 

Součástí komunikace s uživatelem je zjišťování jeho spokojenosti se 

službou jako celkem. Uživatel má právo vyjádřit spokojenost či nespokojenost 

se službou například vyplněním krátkého dotazníku, vhozením dopisu 
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do „schránky důvěry“, sepsáním oficiální stížnosti apod. Za zpracování těchto 

informací je odpovědný manažer kvality.  Vyjádření spokojenosti nebo 

nespokojenosti uživatele tvoří neocenitelnou zpětnou vazbu o úrovni 

poskytované služby. 

 
Nakupování komodit potřebných k poskytování služby 
 

Nakupování komodit potřebných k poskytování služby podléhá 

schválení ředitele organizace.  Kupované komodity musí odpovídat rozpočtům 

v jednotlivých projektech a výběr dodavatele musí být proveden transparentní 

formou. Za transparentní formu lze považovat malé výběrové řízení, kdy 

budou osloveni alespoň tři dodavatelé a následně bude dle předem 

stanovených kritérií vybrán dodavatel pro organizaci nejvýhodnější. 

 

Kritériem pro výběr může být cena komodity, kvalita, dodací lhůty, 

způsob dopravy apod. 

 

Zakoupení komodity musí předcházet objednávka nebo smlouva, 

ve které bude jednoznačně stanoveno, o jaké zboží se jedná, jaké množství 

a cenu. Zboží musí být ve smlouvě jednoznačně identifikované.  

 

Odpovědný pracovník je povinen zajistit přiměřenost nakupovaných 

výrobků, než je schválí a sdělí dodavateli. 

 

Nastane-li situace, že bude zapotřebí ověřit, zda dodavatel opravdu 

splňuje všechny požadavky, musí být toto ověřování stanoveno v objednávce 

nebo smlouvě. 

 

Poskytování služby 
 

Cílem organizace je poskytovat kvalitní služby tak, aby společnost 

dosahovala úspěchu v dotačních řízeních a byly plně uspokojeny potřeby 

uživatele v rozsahu poskytované služby. 
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• Řízení a poskytování služeb 

 

Odpovědnost za řízení procesů probíhajících v organizaci 

a poskytování služeb samotných nese vedení organizace, tedy ředitel. 

 

• Identifikace a sledování 

 

Vedení organizace, popřípadě manažer kvality, navrhne vnitřní 

kontrolní systém tak, že veškeré vstupy, procesy a výstupy, budou popsány 

a bude je možné kdykoli zpětně vyhledat. Za dodržení činností systému 

kontroly bude odpovědný manažer kvality, za naplňování v rámci celé 

organizace pak ředitel. 

 

K zabezpečení hlavního a řídícího procesu jsou zapotřebí procesy podpůrné. 

Organizace využívá následující: 

 

Monitorování a hodnocení 

 

Monitorování a hodnocení procesů probíhajících v organizaci bude probíhat 

v pravidelných intervalech vedením organizace a manažerem kvality. Ředitel 

organizace bude provádět také namátkové kontroly činností probíhajících pod 

záštitou organizace.  Výsledky provedených sledování a kontrol bude vedení probírat 

s aktéry činností, tak aby docházelo k zlepšování jejich kvality. Jak jsem již uvedla 

výše, bude také probíhat hodnocení zaměstnanců, z jejichž závěrů bude ředitel 

organizace zvyšovat nebo snižovat motivační složku platu. O provedených 

kontrolách a hodnoceních bude proveden záznam, který bude uložen v kanceláři 

ředitele. 

 

Sledování spokojenosti 
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Sledování spokojenosti je zaměřeno především na spokojenost uživatele 

s poskytováním služby. Zjišťování spokojenosti bude realizováno následujícím 

způsobem: 

 
Manažer kvality bude provádět vyhodnocování spokojenosti uživatele 

například z: 

 

• Dotazníku, který vyplní uživatel po poskytnutí služby 

• Jednání zaměstnanců s klienty 

• Podaných stížností 

• Jiných zdrojů 

 
Zaměstnanci jsou povinni se aktivně podílet na zjišťování spokojenosti 

uživatelů. V případě zjištění jakéhokoli objektivního negativního signálu mají 

zaměstnanci i dobrovolníci organizace povinnost, informovat manažera kvality 

a ředitele organizace. 

 

Takto získané informace budou následně použity ke zvýšení efektivnosti 

poskytování služby.  

 

Analýza údajů 

 

Analýza bude obsahovat údaje získané ze sledování a měření a jiných zdrojů. 

 

Analýza bude poskytovat informace týkající se: 

 

• Spokojenosti uživatelů 

• Shody s požadavky na poskytování služby  

• Shody s cíly a posláním organizace 
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• Shody se standardy kvality 

• Procesů, znaků, službách, příležití pro prevenci 

• Dodavatelů 

 

Nejen tyto informace umožní neustálé zvyšování kvality v organizaci. 

 

Zvyšování kvality 

 

• Neustálé zvyšování kvality 

 

Pro setrvalé zvyšování kvality bude využito metodiky poskytování služby, cílů 

a poslání organizace, výsledků interní a externí kontroly, analýzy údajů, opravných 

a nápravných procesů a preventivních opatření. 

 

Opatření vedoucí k nápravě 

 

Při zjištění neshody (stížnosti) budou nastartovány procesy vedoucí 

k zavedení takových opatření, aby se neshoda již více neopakovala. Zavedená 

opatření musí být, ale přiměřená ke zjištěné neshodě.  

 

Opatření vedoucí k nápravě se řeší kontrolou provedených opatření 

a vyřizování stížnosti uživatele tak, aby výsledek uspokojil uživatele i poskytovatele 

služby, případné výjimky je nutné projednat s uživatelem. Odpovědný pracovník bude 

uživatele písemně informovat o způsobu vyřešení jeho stížnosti. Opatření vedoucí 

k nápravě stanoví manažer kvality po konzultaci s ředitelem organizace.  

 

Opatření k nápravě mohou být užita v následujících případech: 

 

• Neshoda je zjištěna při kontrole (interní, externí) 

• Na základě stížnosti uživatele 

• Na základě průběžných analýz 
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Odpovědnost za dokumentaci tohoto procesu ponese manažer kvality. 

 

Preventivní opatření 

 

Jedná se o opatření vedoucí k odstranění potencionální neshody se záměrem 

této neshodě předejít. Provádění preventivních opatření je založeno na následujících 

principech: 

 

• Analýza možných neshod a příčin 

• Určení a uplatnění potřebných opatření 

• Kontrola realizace a účinnosti provedených opatření 

 

Každý pracovník organizace je povinen uplatnit preventivní opatření tak, aby 

nedošlo k potencionální neshodě. 

 

Preventivní opatření, které by organizace měla uplatňovat, jsou především: 

 

• Úprava pracovních a organizačních postupů 

• Ve školení, výcviku apod. 

• Personalistice 

• Použitá preventivní opatření zaznamená zaměstnanec na předepsaný 

formulář a předá manažeru kvality. 

 

Výsledky preventivních opatření budou projednávány na poradách vedení 

organizace. Odpovědnost za záznamy preventivních opatření na předepsaných 

formulářích nese manažer kvality.  
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Interní kontrola 

 
Interní kontrolu je nutné provádět v pravidelných intervalech. Takto bude 

možno prověřit, zda zjištěné údaje jsou v souladu s definovanými standardy kvality 

a v nich stanovenými postupy. Dojde také ke stanovení efektivnosti celého systému.  

 

Za obsah dokumentovaného postupu a zajištění jeho dodržování bude 

odpovídat manažer kvality.  

 

Interní kontrola vychází z MPSV ČR stanovenými standardy kvality 

a předchází možné externí kontrole. Interní kontrola bude realizována dle kapitol 

uvedených ve standardech kvality vydanými MPSV ČR.  

 

Činnosti podléhající interní kontrole jsou činnosti velmi významné 

pro organizaci. Pokud by docházelo velmi často k neshodám se standardy, mohla by 

tato skutečnost ohrozit existenci organizace. 

 

Interní kontrola by měla být vždy na jeden rok dopředu naplánovaná 

po jednotlivých úsecích. Měly by být prováděny konzultacemi se zaměstnanci, 

předložením potřebných dokumentů a záznamů stanovených organizací. Předložené 

údaje budou porovnány s požadavky uvedenými ve standardech, takto bude zjištěno, 

zda jsou standardy kvality v praxi dodržovány.  

 

V záznamu o uskutečněné kontrole budou definovány dva typy nedostatků: 

 

• Neshoda – porušení požadavků daných standardy 

• Nedostatek – drobná odchylka od standardu 

 

Interní kontrola bude prováděná rovněž neplánovaně a to v mimořádných 

případech, kdy bude podezření na nedodržování standardu, v důsledku závažné 

stížnosti uživatele apod.  
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4.2.1.3 Odpovědnost vedení organizace 
 

Vedení organizace představuje Ředitel organizace a výbor organizace, kteří 

schvalují cíle organizace, rozpočet, standardy kvality. Výbor je organizačně 

nadřazeni řediteli. 

 

Vedení bude v rámci školení, supervizí a stáží informovat zaměstnance 

o nutnosti dodržování standardů kvality a nutnosti udržení spokojenosti uživatele. 

Zajišťuje stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů organizace, provádí interní 

kontrolu dodržování systému kvality a zajišťuje potřebné zdroje pro rozvoj 

a zvyšování efektivnosti poskytování služby organizací.  

 

Zaměření na uživatele 
 

Vedení zajistí, aby byl brán zřetel na požadavky uživatele. Sleduje 

spokojenost uživatele s poskytovanou službou. Ke zjištění spokojenosti uživatele se 

službou bude využíváno dotazníků, kde bude uživatel dotázán na přístup 

zaměstnanců, úroveň poskytované služby apod. Tyto dotazníky budou průběžně 

vyhodnocovány a poznatky z nich zpracovávány, aby se neustále zvyšovala kvalita 

poskytování služby. 

 

Standardy kvality 

 
Standardy kvality poskytování sociálních služeb musí mít písemnou podobu. 

Dokumenty budou strukturovány dle požadavku MPSV ČR, podle jednotlivých 

standardů. Jedním s nejdůležitějších dokumentů budou cíle a poslání organizace 

spolu s metodikou poskytování služby.  

 

Tyto dokumenty budou sepsány tak, aby byly srozumitelné všem 

zaměstnancům a dobrovolníkům organizace. Dokumenty budou k dispozici 

v kanceláři ředitele organizace. Každý nově příchozí zaměstnanec nebo dobrovolník 

se bude muset s obsahem standardů seznámit.  A toto následně stvrdit podpisem. 
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Dodržování standardů bude vedení průběžně kontrolováno a vyhodnocováno. 

 

Cíle poskytování služby 
 

Vedení organizace bude pravidelně stanovovat krátkodobé a dlouhodobé cíle. 

Cíle bude minimálně jedenkrát ročně vyhodnocovat a stanovovat cíle na další 

období. Vyhodnocování cílů bude probíhat při kontrole dodržování kvality. 

 

Záznamy o vyhodnocování cílů budou dostupné u manažera jakosti a ředitele 

organizace. 

 

Cíle budou uveřejněny na webových stránkách organizace, ve výroční zprávě 

o hospodaření organizace za daný rok a na nástěnce v prostorách organizace.  

 

4.2.1.4 Pracovní prostředí 
 

Za zajištění vhodného pracovního prostředí a pracovních pomůcek zodpovídá 

vedení organizace. Vedení zodpovídá především za využívání majetku, jeho údržbu 

a případnou likvidaci, ale také za vybavení pracovních míst. 

 

Pravidelně vedením prováděná interní kontrola zajistí, aby v organizaci byly 

dodržovány standardy a organizací dané postupy, legislativa, bezpečnost práce, 

ochrana zdraví a požární ochrana.  

 

Velkou výhodou organizace je, že současná budova je novostavbou a splňuje 

tudíž všechny požadavky na budovu tohoto typu, jako jsou hygienické normy nebo 

bezbariérový přístup. Proto do budovy nebudou muset být v dohledné době 

investovány velké finanční prostředky na přestavbu. Bude prováděna pouze 

standardní údržba. 

 

 
 

 

 

47 
 



 

 

5. Zhodnocení návrhu 
 
 

Další zavádění standardů kvality do chodu organizace a následná certifikace 

jsou nyní v rukou vedení organizace a externího poradce, který byl pro tuto činnost 

zvolen z důvodů velkých zkušeností s touto problematikou. 

 

Za přispění externího poradce by proces implementace a následné certifikace 

měl být ukončen do konce roku 2010. Vše by mělo proběhnout bez větších 

problémů. Dá se předpokládat, že celý proces může být dokončen dříve, jelikož 

vedení organizace již přijalo potřebná opatření a důležité procesy si již zaměstnanci 

i dobrovolníci osvojili a ztotožnili se s nimi. Informování zaměstnanců a „osvěta“ 

nutnosti zavedení standardů je rovněž na vysoké úrovni. Zaměstnanci velmi brzo 

pochopili, že zavedení standardů do chodu organizace je existenční otázkou, a proto 

proti nim neprotestují, ale naopak se aktivně zapojují do jejich zavádění. 

 

Externí poradkyně byla vybrána na základě referencí dvou organizací, kde již 

standardy úspěšně zavedla a rovněž dle skutečnosti, že nabídla nejnižší cenu 

za odvedenou práci. 

 

 
5.1. Finanční analýza 
 

 
Náklady na zavedení standardů kvality se dají vyjádřit jako náklady na externí 

poradkyni a náklady na zaměstnance v organizaci samotné. Náklady na zavedení 

standardů kvality byly vyčísleny vedením organizace jako náklady na pracovní sílu, 

která bude zapotřebí pro vypracování dokumentů, školení apod. Tyto náklady jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Definice interních 
nákladů 

Vyčíslení 
v člověkohodinách 

Vyčíslení v Kč 

Vytváření potřebných 
dokumentů 

80 8000 

Školení zaměstnanců a 
dobrovolníků 

10 1000 

Interní audit 24 2400 

Účast zaměstnanců na 
externím auditu 

8 800 

CELKEM 122 12 200 

 
 

Tabulka č. 5.1: Vyčíslení nákladů organizace8 
 
 

Náklady na externího poradce činí dle smlouvy o dílo 15 000,- Kč 

 

Samotný externí audit a certifikace je bezplatná, jelikož je dána zákonem. 

Pokud by organizace externím auditem neprošla, byla by ji odejmuta  registrace 

služby a organizace by velmi brzo zanikla. 

 

Celkové náklady na zavedení standardů kvality činí 27 200,- Kč. 
 

Organizace bude dále muset podstoupit každoroční kontrolní externí audit 

a případné mimořádné audity. Tyto audity jsou rovněž bezplatné a vykonávají je 

zástupci MPSV ČR nebo jimi pověřených organizací např. zástupci kraje, města 

apod. Do budoucna lze počítat s dalšími náklady na školení zaměstnanců 

a dobrovolníků, provedení interních auditů apod. Toto bude prováděno na základě 

iniciativy vedení organizace a vše bude plně v jejich režii. 

 
 
 
                                                 
8 Zdroj: autor 

49 
 



 
 

5. 2. Celkový přínos pro organizaci 
 

Přínos pro organizaci vidím především v jasném definování procesů 

v organizaci a zisku certifikátu potřebného pro zachování registrace služby, a tím 

i další existenci organizace.  
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh pro zavádění standardů kvality sociálních 

služeb v organizaci na základě dodržení zákona o sociálních službách. Aby bylo 

možné cíl splnit, bulo nutné důkladné seznámení s danou problematikou, pochopení 

fungování občanského sdružení. Jen takto bylo možné zmapovat jednotlivé procesy 

a na základě takto získaných informací navrhnout postup implementace standardů. 

 

Součástí této práce není vyhotovení potřebné dokumentace; tato se bude 

vytvářet v průběhu procesu zavádění standardů kvality na základě postupů 

uvedených v této práci.  

 

Jako součást řešení jsem navrhla občanskému sdružení využít externího 

poradce pro zavádění standardů kvality, který je v současné době dobrovolníkem 

organizace. Externí poradce zaručí, že budou všechny potřebné požadavky splněny 

a zavedeny do praxe.  

 

Součástí této práce je také logický rámec zavádění standardů v organizaci 

uvedený v příloze č. 1 a časový harmonogram uvedený v příloze 8. 

 
Díky zavedení standardů kvality splní organizace podmínku zákona 

o sociálních službách, získá tedy registraci služby. Do budoucna se bude zaměřovat 

na využití doposud opomíjených možností regionální spolupráce s organizacemi, 

které poskytují podobný druh služby nebo by služby občanského sdružení mohly 

využít například v oblasti přednášek poskytovaných tímto sdružením. 
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	Jednou z důležitých změn dotýkajících se pracovníků organizace bude rozdělení platu na dvě složky. Plat bude rozdělen na pevnou a motivační složku. Motivační složka bude určována ředitelem organizace podle plnění svých osobních cílů a úkolů jím uložených. K těmto účelům mohou sloužit tabulky odborných aktivit a personálu a hodnocení pracovníka (viz přílohy č. 4 a 6) Nejen tímto způsobem bude organizace motivovat pracovníky k vyššímu výkonu své práce. Kromě finanční motivace se organizace chystá zavést nepeněžní odměňování, jako je například vyhodnocení nejlepšího zaměstnance z pohledu uživatelů. Toto hodnocení bude probíhat na základě dotazníků. 
	Hlavní procesy – procesy, kde dochází k uspokojování potřeb uživatele a tím k realizaci služby.
	Hlavním procesem v této organizaci je poskytování služby uživateli. Tento proces se začíná v projektovém týmu organizace, který připravuje jednotlivé projekty v reakci výzvy donátorů a informací o potřebách uživatelů získaných od zaměstnanců organizace. 
	Pokud dojde ke schválení dotace, inicializuje projektový tým přípravnou fázi projektu, která obsahuje seznámení zaměstnanců a dobrovolníků s projektem a jejich zapojení do příprav (nákup potřebných materiálů, přípravy na přednášky a činnosti apod.)
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	Zaměstnanci jsou povinni se aktivně podílet na zjišťování spokojenosti uživatelů. V případě zjištění jakéhokoli objektivního negativního signálu mají zaměstnanci i dobrovolníci organizace povinnost, informovat manažera kvality a ředitele organizace.
	Takto získané informace budou následně použity ke zvýšení efektivnosti poskytování služby. 
	Interní kontrola
	Interní kontrolu je nutné provádět v pravidelných intervalech. Takto bude možno prověřit, zda zjištěné údaje jsou v souladu s definovanými standardy kvality a v nich stanovenými postupy. Dojde také ke stanovení efektivnosti celého systému. 
	Za obsah dokumentovaného postupu a zajištění jeho dodržování bude odpovídat manažer kvality. 
	4.2.1.3 Odpovědnost vedení organizace
	Vedení organizace představuje Ředitel organizace a výbor organizace, kteří schvalují cíle organizace, rozpočet, standardy kvality. Výbor je organizačně nadřazeni řediteli.
	Vedení bude v rámci školení, supervizí a stáží informovat zaměstnance o nutnosti dodržování standardů kvality a nutnosti udržení spokojenosti uživatele. Zajišťuje stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů organizace, provádí interní kontrolu dodržování systému kvality a zajišťuje potřebné zdroje pro rozvoj a zvyšování efektivnosti poskytování služby organizací. 
	Zaměření na uživatele
	Vedení zajistí, aby byl brán zřetel na požadavky uživatele. Sleduje spokojenost uživatele s poskytovanou službou. Ke zjištění spokojenosti uživatele se službou bude využíváno dotazníků, kde bude uživatel dotázán na přístup zaměstnanců, úroveň poskytované služby apod. Tyto dotazníky budou průběžně vyhodnocovány a poznatky z nich zpracovávány, aby se neustále zvyšovala kvalita poskytování služby.
	Standardy kvality
	Standardy kvality poskytování sociálních služeb musí mít písemnou podobu. Dokumenty budou strukturovány dle požadavku MPSV ČR, podle jednotlivých standardů. Jedním s nejdůležitějších dokumentů budou cíle a poslání organizace spolu s metodikou poskytování služby. 
	Tyto dokumenty budou sepsány tak, aby byly srozumitelné všem zaměstnancům a dobrovolníkům organizace. Dokumenty budou k dispozici v kanceláři ředitele organizace. Každý nově příchozí zaměstnanec nebo dobrovolník se bude muset s obsahem standardů seznámit.  A toto následně stvrdit podpisem.
	Dodržování standardů bude vedení průběžně kontrolováno a vyhodnocováno.
	Cíle poskytování služby
	Vedení organizace bude pravidelně stanovovat krátkodobé a dlouhodobé cíle. Cíle bude minimálně jedenkrát ročně vyhodnocovat a stanovovat cíle na další období. Vyhodnocování cílů bude probíhat při kontrole dodržování kvality.
	Záznamy o vyhodnocování cílů budou dostupné u manažera jakosti a ředitele organizace.
	Cíle budou uveřejněny na webových stránkách organizace, ve výroční zprávě o hospodaření organizace za daný rok a na nástěnce v prostorách organizace. 
	4.2.1.4 Pracovní prostředí
	Za zajištění vhodného pracovního prostředí a pracovních pomůcek zodpovídá vedení organizace. Vedení zodpovídá především za využívání majetku, jeho údržbu a případnou likvidaci, ale také za vybavení pracovních míst.
	Pravidelně vedením prováděná interní kontrola zajistí, aby v organizaci byly dodržovány standardy a organizací dané postupy, legislativa, bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana. 
	Velkou výhodou organizace je, že současná budova je novostavbou a splňuje tudíž všechny požadavky na budovu tohoto typu, jako jsou hygienické normy nebo bezbariérový přístup. Proto do budovy nebudou muset být v dohledné době investovány velké finanční prostředky na přestavbu. Bude prováděna pouze standardní údržba.
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