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Úvodní slovo  

 

Vážení podporovatelé, kolegové a příznivci naší sociální služby,  

rok 2021 byl pro nás velmi významným mezníkem na cestě Chráněného bydlení Naplno. 

Společně jsme v managementu vytvořili vizi pro další období a položili základní stavební 

kameny našeho prvního strategického plánu. Nebyl to jednoduchý úkol, ale s odstupem musím 

říci, že jsme to zvládli dobře a díky tomu Vám dnes můžeme tento plán předložit.  

Nyní nás čeká ta těžší část – postupně plán, a především jeho jednotlivé cíle, realizovat. Ale 

cítím, že jsme plní energie, a vím, jak skvělí lidé v chráněném bydlení pracují. Proto nemám 

obavy, že to nepůjde. Naopak, v plánu máme spoustu příležitostí a možností, jak posunout naši 

práci, kvalitu i rozsah nabízených služeb o další úroveň dál.  

Rád bych, abychom po celou dobu měli na zřeteli, že naplňováním jednotlivých cílů 

podporujeme co nejběžnější život klientů, ale i fungování služby jako takové. Strategický plán 

tak bereme jako klíčový dokument pro rozvoj kvality námi poskytovaných služeb. 

Současně musím dodat, že se jedná o živý dokument, který se logicky bude vyvíjet i podle 

stávající situace, možností naší podpory a potřeb všech zainteresovaných stran.  

A teď hurá do toho! 

 

 

 

Mgr. Aleš Adamec 

vedoucí Chráněného bydlení Naplno 
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Postup zpracování plánu a jeho realizace 

 

Tvorba Strategického plánu Chráněného bydlení Naplno 2022–2024 byla zahájena v dubnu 

2021 a dokončena na dvoudenní výjezdní poradě týmu managementu koncem září 2021. 

Celým procesem nás v roli odborného konzultanta provázel Mgr. Tomáš Masopust 

z organizace TudyTam. V průběhu října až prosince 2021 byl následně celý strategický plán 

ještě více strukturován, jeho jednotlivé specifické cíle byly doplněny o konkrétní úkoly a byl 

sestaven jeho celkový harmonogram (časová osa). Finální podoba strategického plánu byla 

schválena v týmu managementu v rámci provozní porady dne 7. 1. 2022. Tím byla  

i odstartována fáze realizace plánu. 

Dokončený strategický plán obsahuje novou vizi Chráněného bydlení Naplno do roku 2024  

a pět klíčových rozvojových oblastí, ve kterých bychom rádi dosáhli změny. Ta je v obecné 

formě vždy shrnuta v anotaci dané oblasti. Každá klíčová oblast je následně rozdělena do 

několika časově ohraničených specifických cílů a ty následně do podrobnějších dílčích úkolů. 

Každý z cílů má svého stanoveného garanta a základní podpůrný tým. Úkolem garanta je po 

celou dobu plnění daného cíle dohlížet na jeho úspěšnou realizaci, dodržování časového 

harmonogramu, průběžné hodnocení a podávání zpráv o plnění týmu managementu. Zároveň 

je jeho úkolem i podávání návrhů na úpravy a doplnění strategického plánu v dané oblasti 

(cíli), a to jak průběžně, tak i při ročních revizích plánu, harmonogramu a úkolovníku. Základní 

podpůrný tým tvoří další odborníci pro danou oblast, kteří plní funkci zastupitelnosti garanta, 

jsou jeho nejbližším poradním týmem a předpokládá se, že část úkolů plynoucích z daného cíle 

i sami plní. To ale neznamená, že dílčími úkoly při realizaci plánu nemohou být pověřeni i jiní 

zaměstnanci CHB Naplno. 

Pro pravidelný monitoring a vyhodnocování strategického plánu se každý měsíc bude scházet 

tým managementu (nejčastěji v rámci pravidelné provozní porady). Na těchto schůzkách bude 

ověřováno a zaznamenáváno plnění jednotlivých cílů a úkolů, popř. budou činěna další zásadní 

rozhodnutí, která jsou pro realizaci strategického plánu důležitá. Minimálně 1x ročně  

(k prosinci 2022 a následně 2023) se pak uskuteční velká aktualizace a hodnocení 

strategického plánu, ze kterých vzejde především aktualizovaný harmonogram a měsíční 

úkolovník. 
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Vize Chráněného bydlení Naplno do roku 2024 

 

Jsme schopni nabízet lidem s mentálním postižením takovou podporu, 

která jim umožňuje žít plnohodnotný život občana se vším, co přináší.  

V tomto směru systematicky prosazujeme a ovlivňujeme kvalitu 

sociálních služeb.  

Jsme vyhledávaným zaměstnavatelem, který se stará a podporuje své 

zaměstnance a vychovává z nich odborníky.  
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Strategický plán 2022–2024 

 

1) KLIENTI 

 

Anotace 

V rozvojové oblasti Klienti se chceme v první řadě zaměřit na posílení práce s lidmi s tzv. 

chováním náročným na péči. Jedná se o cílovou skupinu, u které se nejčastěji setkáváme 

s vlastními nedostatky v adekvátním nastavení individualizované péče a v provádění vyvážené 

asistence ze strany všech pracovníků. Mnohdy u nich nedokážeme včas a pružně zareagovat 

na jejich potřeby, nedaří se nám dobře ladit jejich soužití se spolubydlícími v rámci 

skupinových domácností, častěji zde řešíme stížnosti a nespokojenost (jejich či spolubydlících). 

Zároveň je to skupina klientů, kteří velmi vyčerpávají i síly asistentů v týmech a vzniká zde 

větší potřeba intervizního nebo supervizního působení, zapojování specializovaných odborníků 

apod. Cílem není zamezit poskytování sociální služby těmto lidem, ale vyladit naše procesy 

tak, abychom s nimi uměli pracovat včas, efektivně, dařilo se nám minimalizovat nežádoucí 

jednání na únosnou míru a udrželi jsme jejich soužití s ostatními v únosné míře.  

K tomu má posloužit i lepší specifikace (možná i rozšíření nebo jen popis) stávající cílové 

skupiny a procesů vedoucích k obsazení volných míst, provádění kvalitního sociálního šetření  

u zájemců o službu ještě před sjednáním smlouvy, popř. zpřesnění způsobu ukončování 

poskytování sociální služby v nezbytných případech. 

Dalším specifickým cílem je zkvalitnění procesu individuálního plánování – zejména jeho ještě 

větší časové efektivity a zapojení řadových asistentů z jednotlivých týmů do facilitace 

plánovacích schůzek.  

S individualizací asistence, plánováním a lepším dosahováním výsledků v oblasti poskytování 

sociální služby klientům souvisí i naše další snaha o větší zapojení jednotlivých opatrovníků  

(z rodin i veřejných) do podpory klientů – ať již jejich účastí při plánování, tak i při realizaci 

podpory v každodenních záležitostech. 

Poslední cíl je částečně propojen na rozvojovou oblast Služba a jeho záměrem je dosáhnout 

konečného zrušení dvoulůžkových pokojů v rodinných domech chráněného bydlení v Lomnici 

nad Lužnicí a Třeboni. Celkově by mělo dojít ke snížení kapacity těchto domácností na pět 

osob (u celkem šesti domácností) a k vytvoření nových míst v nájemních bytech po jednom 

nebo maximálně dvou osobách. 
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Cíl 1.1: Od 1/2022 probíhá průběžná podpora všech týmů, které pracují  

s klienty s chováním náročným na péči. 

garant: Ivana Mládková (Zuzana Černá, Pavla Pokorná) 

1.1.1 Do konce 1/2022 jsou za jednotlivé domácnosti, kterých se to týká, vytipováni klienti 

s chováním náročným na péči. 

1.1.2 Seznam klientů s chováním náročným na péči je průběžně (čtvrtletně) aktualizován.  

1.1.3 Od 2/2022 je v rámci měsíčních metodických porad managementu pravidelně a cíleně 

věnována pozornost klientům s chováním náročným na péči (hodnocení asistence, 

kvalita jejich života, dopady na asistentský tým, atmosféra v domácnosti). 

1.1.4 Od 2/2022 probíhají na vyžádání týmů a bez zbytečného odkladu cílené případové 

intervize sociálního úseku ke klientům s chováním náročným na podporu, popř. je 

v krátké době zajištěna i podpora interního či externího odborníka. 

1.1.5 Od 3/2022 probíhají pravidelné (min. čtvrtletní) a cílené návštěvy domácností s klienty 

s chováním náročným na péči ze strany metodika sociální služby („druhé oči“) – jsou 

z nich písemné výstupy a doporučení. 

1.1.6 V roce 2022 (a pak i v následujících letech) probíhá alespoň 2x cílené anonymní 

dotazování asistentů, kteří pracují s klienty s chováním náročným na péči, zaměřené na 

jejich spokojenost, obavy, možné vyhoření, ale i doporučení k lepší asistenci nebo jiným 

změnám v rámci lokality. 

 

Cíl 1.2: Do 3/2022 je vytvořen seznam odborníků, kteří mohou spolupracovat  

s s klienty s chováním náročným na péči a je pravidelně aktualizován. 

garant: Pavla Pokorná (Ivana Mládková, Zuzana Černá) 

1.2.1 Do 1/2022 je členy pracovní skupiny 6v1 vytvořen základní seznam v současnosti 

využívaných odborníků (dle oblastí jejich zaměření a se základními kontakty). 

1.2.2 V 2/2022 je seznam předložen, prodiskutován, doplněn a finalizován v týmu 

managementu a v pracovní skupině PBS. 

1.2.3 Od 3/2022 je seznam uložen v eQuipu a pravidelně (minimálně čtvrtletně) aktualizován 

metodikem sociální služby. 

1.2.4 Od 3/2022 je seznam odborníků využíván při řešení situací klientů s chováním 

náročným na péči. 
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Cíl 1.3: Od 3/2022 jsou ve vzdělávacích plánech zaměstnanců zohledňovány 

potřeby organizace vzhledem k práci s klienty s chováním náročným na péči. 

garanti: Ivana Mládková (Aleš Adamec, Martin Holub) 

1.3.1 Od 1/2022 zohledňují vedoucí pracovníci (především vedoucí domácností) při tvorbě 

plánu profesního rozvoje jednotlivých zaměstnanců jejich potřebu dalšího vzdělávání 

pro práci s klienty s chováním náročným na péči (a to i s ohledem na celkové potřeby 

služby, daného týmu, lokality atd.). 

1.3.2 Do konce 3/2022 je na základě výstupů z plánů profesního rozvoje aktualizován 

vzdělávací plán organizace. 

1.3.3 Od roku 2022 dál cíleně a pravidelně vyhledáváme vhodná školení zaměřená na práci  

s klienty s chováním náročným na péči. 

  

Cíl 1.4: Od 10/2022 má každý klient s chováním náročným na péči vypracován 

krizový plán a plán rizik, které jsou pravidelně aktualizovány. 

garant: Zuzana Černá (Ivana Mládková, Pavla Pokorná) 

1.4.1 Do konce 1/2022 vznikla pracovní skupina PBS (Positive Behaviour Support – Podpora 

pozitivního chování) – schůzky dál probíhají 1x měsíčně. 

1.4.2 Do konce 2/2022 proběhlo v týmech lokalit, s pomocí sociálního úseku a Zuzany Černé, 

vyjasnění, kdo z klientů má chování náročné na péči a potřebuje krizový plán. 

1.4.3 Do konce 2/2022 proběhlo základní seznámení týmu managementu s metodou PBS 

(Zuzana Černá). 

1.4.4 Do konce 3/2022 je pracovní skupinou PBS vytvořen rámcový návrh systému podpory 

klientů s chováním náročným na péči v CHBN, včetně vzorů podpůrných nástrojů. 

1.4.5 V průběhu 3–4/2022 proběhlo v lokalitách mapování klientů, kteří mají chování 

náročné na péči, a to dle zadání pracovní skupiny PBS. 

1.4.6 Od 4/2022 probíhají individuální schůzky odborníka PBS (Zuzana Černá) s vedoucími  

i týmy asistentů jednotlivých domácností, kde jsou klienti s chováním náročným na péči. 

Schůzky probíhají i s konkrétními klienty. 

1.4.7 Do konce 4/2022 prošel návrh systému podpory klientů s chováním náročným na péči 

v CHBN oponenturou v týmu managementu. 

1.4.8 Do konce 5/2022 je systém podpory klientů s chováním náročným na péči v CHBN buď 

implementován do Pravidel pro individuální plánování průběhu poskytování sociální 

služby s klienty s účinností od 1. 6. 2022 nebo jsou vytvořena speciální pravidla 

(metodika). 

1.4.9 Od 6/2022 probíhá zpracování příslušných podpůrných nástrojů pro klienty s chováním 

náročným na péči.  
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1.4.10 Od 10/2022 mají všichni klienti s chováním náročným na péči vypracované své 

podpůrné nástroje („krizový plán a plán rizik“), podle kterých se v praxi postupuje a jsou 

pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. 

1.4.11 Do konce 12/2022 proběhla aktualizace pravidel pro práci s klienty s chováním 

náročným na péči a dle potřeby stanoven další postup. 

 

Cíl 1.5: Od 1/2022 probíhá po každé schůzce IP hodnocení kvality facilitace  

s cílem zvýšení míry zapojení účastníků a kvality vedení procesu. 

garant: Ivana Mládková (Martin Holub, Věra Pragerová) 

1.5.1 Od 1/2022 je vytvořen jednoduchý hodnotící list, který je vyplňován po každé schůzce  

IP (škálové zhodnocení, délka schůzky, doporučení atd.). 

1.5.2 Od 3/2022 jsou ve čtvrtletních cyklech hodnotící listy analyzovány a v návaznosti na 

výsledky jsou upravovány postupy pro přípravu i realizaci plánovacích schůzek (na 

úrovni celé služby i jednotlivých týmů). 

1.5.3 Do 3/2022 jsou vybráni lidi na proškolení ve facilitaci a je naplánováno interní nebo 

externí školení. 

1.5.4 Do 12/2022 se průměrný čas velkých plánovacích schůzek (roční F/N) zkrátil na max.  

4 h. 

1.5.5 V roce 2022 a 2023 jsou proškoleni (externě nebo interně) vybraní asistenti ze všech 

lokalit ve facilitaci plánovacích schůzek. 

1.5.6 Do 12/2023 se zvýšil podíl schůzek plně facilitovaných ze strany asistentů (s jinou rolí 

sociálního úseku) alespoň o 25 %. 

 

Cíl 1.6: Do 3/2022 je vytvořen krizový plán ošetřující potřebu rychlého obsazení 

volného klientského místa. 

garant: Věra Pragerová (Martin Holub, Ivana Mládková) 

1.6.1 Do konce 1/2022 je vytvořen návrh jednotlivých kroků (plánu), které se aktivují 

v okamžiku uvolnění kapacity některé z domácností. 

1.6.2 Do konce 2/2022 prošel návrh oponenturou v týmu managementu a v pracovní skupině 

6v1. 

1.6.3 Do konce 3/2022 je plán finalizován a zapracován do Pravidel pro jednání se zájemcem 

o sociální službu a pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s účinností od  

1. 4. 2022. 

1.6.4 Do 12/2022 je postup ověřen v praxi a vyhodnocena potřeba dalších případných změn. 

 



Stránka | 8  

Cíl 1.7: Do 6/2022 jsou stanovena jasná kritéria pro přijetí klientů do služby  

a pravidla pro ukončení služby ze strany organizace. 

garant: Martin Holub (Věra Pragerová, Ivana Mládková) 

1.7.1 Do 3/2022 je sociálním úsekem zpracován interní dokument upřesňující cílovou skupinu 

klientů jako jednu z důležitých zainteresovaných stran (s kým pracujeme/nepracujeme, 

jaké jsou možnosti naší podpory, zmapování potřeb, nepříznivé sociální situace  

a očekávání klientů atd.). 

1.7.2 Do konce 4/2022 prošel návrh oponenturou v týmu managementu. 

1.7.3 Do konce 6/2022 proběhlo jednání s ředitelem CSS J. Hradec, popř. Jihočeským krajem, 

ohledně případné úpravy cílové skupiny v registru poskytovatelů sociálních služeb. 

1.7.4 Do konce 6/2022 jsou aktualizována Pravidla pro jednání se zájemcem o sociální službu 

a pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby (zpřesněna cílová skupina, kritéria 

hodnocení zájemců, jejich výběru, popř. odmítnutí, včetně kritérií ukončení služby, 

pokud se situace změní v průběhu poskytování služby). 

1.7.5 Od 7/2022 jsou dle výše uvedeného aktualizovány i další související postupy, interní 

dokumenty a prezentace organizace (Popis realizace služby, webové stránky, letáky 

aj.). 

1.7.6 Od 7/2022 je dle potřeby změněna cílová skupina klientů v registru poskytovatelů 

sociálních služeb. 

1.7.7 V 12/2022 je provedeno zhodnocení provedených změn (úkol uzavřen nebo 

naplánovány další kroky). 

 

 

Cíl 1.8: Do 9/2022 je propracován systém sociálního šetření a je uveden do 

praxe. 

garant: Martin Holub (Věra Pragerová, Ivana Mládková) 

1.8.1 Do konce 5/2022 je na základě zpřesnění cílové skupiny vytvořen návrh na úpravu 

postupů při sociálním šetření. 

1.8.2 V 6/2022 prošel návrh oponenturou v týmu managementu. 

1.8.3 Do konce 6/2022 jsou aktualizována Pravidla pro jednání se zájemcem o sociální službu 

a pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby (upraveny přílohy k sociálnímu 

šetření). 

1.8.4 Od 7/2022 je zaveden upravený systém sociálního šetření a je dál ověřován v praxi. 

1.8.5 V 12/2022 je provedeno zhodnocení provedených změn (úkol uzavřen nebo 

naplánovány další kroky). 
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Cíl 1.9: Od 7/2022 má každý zaměstnanec, který má na starosti spolupráci  

s opatrovníkem vytvořen individualizovaný plán na zapojení opatrovníka do 

práce s klientem (je vždy aktuální). 

garant: Iveta Bubelová (Martina Zemanová, Lenka Kotková) 

1.9.1 Do 3/2022 je vytvořen návrh plánu na individuální práci s opatrovníky pro jednotlivé 

lokality (seznam opatrovníků, rozsah jejich aktuálního zapojení, případná potřeba 

změny, úkoly, odpovědné osoby, naše role atd.). 

1.9.2 Do 3/2022 je v každé lokalitě ustanoven asistent (asistenti), který má na starost práci  

s opatrovníky a jejich zapojení do práce s klienty.  

1.9.3 Do konce 6/2022 jsou v každé lokalitě vytvořeny plány na individuální práci 

s opatrovníky. Tyto plány prošly oponenturou sociálního úseku a byly projednány 

v rámci týmových porad. 

1.9.4 Od 7/2022 jsou plány na individuální práci s opatrovníky realizovány. 

1.9.5 Od 9/2022 jsou plány vždy čtvrtletně aktualizovány a vyhodnocovány. 

1.9.6 Jednou ročně je vyhodnocováno, zda nám plány slouží k větší efektivitě zapojení 

opatrovníků a k lepšímu naplňování spokojenosti a potřeb klientů. 

 

Cíl 1.10: Do 8/2023 jsou zrušeny dvoulůžkové pokoje v domácnostech  

v Třeboni a v Lomnici n. Lužnicí. Maximální počet lidí v jedné domácnosti je 5. 

garant: Aleš Adamec (Martin Holub, Ivana Mládková) 

1.10.1 Do 2/2022 je v týmu managementu vytvořena strategie na hledání vhodných bytů 

k pronájmu pro klienty z domácností v domech v Lomnici nad Lužnicí a Třeboni 

(přesnější časová osa, vytipovat klienty a k nim odpovídající byty, rozložení počtu 

nových bytů Lomnice nad Lužnicí a Třeboň atd.). 

1.10.2 V závislosti na získání vhodných bytů a časovém harmonogramu realizace probíhá 

stěhování včetně návazných agend (změny v registru, dokumentech služby, nové 

sazebníky, úpravy smluv o poskytování sociálních služeb atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka | 10  

2) ZAMĚSTNANCI 

 

Anotace 

V rozvojové oblasti Zaměstnanci se chceme zaměřit na průběžné a cyklické mapování 

spokojenosti zaměstnanců v jednotlivých týmech. Chceme tím posílit nejen možnost sdílení 

nápadů a podnětů směrem k managementu služby, ale také poskytnout zaměstnancům  

dostatek podpory a vědomí, že jsou pro vedení i celé fungování služby důležití. 

Kromě stávajících zaměstnanců se potřebujeme zaměřit i na lepší a efektivnější získávání 

nových kvalitních kolegů, kdy potřebujeme inovovat především způsoby, jakými v současnosti 

zájemce o práci ve službě oslovujeme. 

Dlouhodobým a náročným cílem pak je celková aktualizace a vylepšení všech personálních 

procesů ve službě. Chceme si vychovat specialisty na jednotlivé oblasti, zavést nové postupy  

a vylepšení. 

Zároveň s tím cítíme za potřebné zmapovat si a vhodně popsat všechny důležité procesy, které 

v organizaci zajišťujeme, a to včetně konkrétních odpovědností jednotlivých pracovníků. Cílem 

je vytvořit i nezbytné manuály zastupitelnosti, zejména u pracovníků, kteří jsou aktuálně 

obtížně nahraditelní. 

 

Cíl 2.1: Od 1/2022 probíhá pravidelný monitoring zaměřený na spokojenost 

zaměstnanců v týmech, s výstupy se aktivně pracuje. 

garant: Ivana Mládková (Aleš Adamec, Martin Holub) 

2.1.1 V 1/2022 je připraven návrh (obsah i proces) hodnocení spokojenosti zaměstnanců  

a bude představen v týmu managementu. 

2.1.2 V 2–3/2022 se zrealizuje hodnocení spokojenosti zaměstnanců, které bude následně 

vyhodnoceno, výstupy zpracovány v písemné zprávě a dle výsledků implementovány do 

dalších cílů nebo změn v organizaci. 

2.1.3 Od 3/2022 jsou využívány i jiné formy sběru informací o spokojenosti zaměstnanců 

(zpětná vazba supervizorů, využití týmových porad, cílené dotazování na dílčí procesy 

v praxi CHBN atd.). 

2.1.4 Hodnocení spokojenosti všech zaměstnanců je prováděno pravidelně i za roky 2023  

a 2024. 
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Cíl 2.2: Do 2/2022 jsou zmapovány možnosti hledání nových uchazečů a jsou 

stanoveny strategie dalšího postupu, podle nich se průběžně postupuje. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Pavla Dobešová) 

2.2.1 Do konce 2/2022 jsou pracovní skupinou PR zmapovány možnosti lepšího oslovení 

nových uchazečů o zaměstnání a stanoven další postup.  

2.2.2 Do konce 4/2022 je pracovní skupinou PR vytvořena strategie oslovování nových 

uchazečů o zaměstnání (vytvoření pracovních profilů jednotlivých pozic, nové vzory 

inzerátů atd.). 

2.2.3 Od 5/2022 jsou k oslovování nových uchazečů o zaměstnání využívány nové postupy  

a jejich efektivita je zaznamenávána a vyhodnocována. 

2.2.4 V 12/2022 je provedeno zhodnocení provedených změn (úkol uzavřen nebo 

naplánovány další kroky). 

 

Cíl 2.3: Do 9/2022 jsou v organizaci odborníci na jednotlivé personální procesy, 

kteří vypracují plány zaškolení vedoucích pracovníků v managerských 

dovednostech. 

garanti: Aleš Adamec (Ivana Mládková, Pavla Dobešová) 

2.3.1 Do konce 2/2022 jsou z týmu managementu vybráni zástupci, kteří budou v roli 

specialistů vyškoleni pro jednotlivé personální procesy. 

2.3.2 Do konce 3/2022 je vybrána forma, obsah a rozsah vzdělávání. 

2.3.3 V 4–9/2022 je uskutečněno vzdělání specialistů v jednotlivých oblastech. 

2.3.4 Do konce 9/2022 jsou specialisty vypracovány plány zaškolení ostatních vedoucích 

pracovníků v managerských dovednostech + propojení s plánem vzdělávání na roky 

2023 a 2024. 

 

Cíl 2.4: Do 12/2022 je vytvořen manuál zastupitelnosti pro všechny členy 

managementu a klíčových procesů a agend. 

garant: Martin Holub (Martina Zemanová, Hana Tátovská) 

2.4.1 Do konce 6/2022 je vytvořena základní mapa procesů v organizaci, ze které budou 

patrné i hlavní úkoly a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. 

2.4.2 Do konce 12/2022 je vytvořen finální manuál klíčových procesů a agend v organizaci, 

který bude obsahovat i zastupitelnost v jednotlivých oblastech. 

2.4.3 Do konce 6/2023 jsou dle potřeby za každou garantovanou oblast zpracovány základní 

jednoduché manuály (karty), podle kterých je možné v případě výpadku klíčového 

zaměstnance ihned postupovat. 
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Cíl 2.5: Do 6/2023 jsou zrevidovány veškeré personální procesy a aktualizovány 

metodiky/postupy (oslovování výběr, zaškolení, hodnocení, vzdělávání, péče  

o zaměstnance) a jsou zavedeny do praxe.  

garant: Aleš Adamec (Ivana Mládková, Pavla Dobešová) 

2.5.1 Do konce 9/2022 jsou vyškolenými specialisty (viz cíl 2.3) zmapovány všechny okruhy 

týkající se personalistiky, připraveny návrhy změn (v bodech) a předloženy do týmu 

managementu. 

2.5.2 Od 10/2022 do 3/2023 probíhá aktualizace personálních procesů a souvisejících 

metodik a postupů. 

2.5.3 Od 4/2023 do 6/2023 jsou nové nástroje a postupy ověřovány a zavedeny do praxe. 
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3) SLUŽBA  

 

Anotace 

V rozvojové oblasti Služba vnímáme jako zásadní potřebu nalezení vlastního zázemí pro 

fungování managementu, a to takového, které bude přizpůsobené našim specifickým 

potřebám (možnost aktivních schůzek, porad, vzdělávání, řízení týmů na dálku, uskladnění 

přebytečného materiálu a vybavení, částečně možná propojení i se zázemím pro nově 

navrhované služby).  

Kromě toho potřebujeme vyřešit i situaci s areálem bývalého Domova Pístina, kdy nás péče  

o něj neúměrně zaměstnává, odvádí od podstaty naší práce a je i ekonomicky nerentabilní 

(roční náklady cca 1,5 mil. Kč). 

S ohledem na zcela nedostatečnou dostupnost navazujících služeb a vysokou poptávku po 

nich, a to jak ze strany stávajících klientů, tak i zájemců, bychom dále chtěli rozšířit vlastní 

portfolio sociálních služeb o podporu samostatného bydlení, pobytovou sociální rehabilitaci, 

popř. i odlehčovací službu.  

Současně s tím bychom rádi alespoň částečně rozšířili i dosavadní službu chráněné bydlení, ať 

již ve stávajících lokalitách, kde nyní působíme, nebo i mimo ně. 

 

Cíl 3.1: Do 3/2022 jsou stanoveny parametry nového prostoru/objektu 

reflektující naše potřeby (maximální, minimální varianta), obsahuje konkrétní 

návrhy co s Domovem Pístina, včetně návrhů kofinancování. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.1.1 Do porady týmu managementu v 2/2022 je ze strany nejužšího vedení vytvořen 

základní návrh parametrů nového prostoru/objektu reflektující naše potřeby jako 

zázemí pro management, popř. nové služby (ve variantách maximální, minimální). 

3.1.2 Do konce 2/2022 proběhla schůzka s ředitelem a je vyvolána schůzka se zástupci 

Jihočeského kraje. 

3.1.3 Do konce 3/2022 je návrh projednán se zástupci Jihočeského kraje. 
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Cíl 3.2: Do 3/2022 je vypracován záměr na zřízení nových služeb: podpora 

samostatného bydlení (PSB), odlehčovací služba (OS) a pobytová sociální 

rehabilitace (SR), který bude prezentován řediteli a kraji. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.2.1 Do porady týmu managementu v 2/2022 je ze strany nejužšího vedení vytvořen 

rámcový záměr na zřízení nových služeb (důvodnost, základní pojetí, kapacita, 

mapování současné sítě atd.). 

3.2.2 Do konce 2/2022 proběhla schůzka s ředitelem a je vyvolána schůzka se zástupci 

Jihočeského kraje. 

3.2.3 Do konce 3/2022 je návrh projednán se zástupci Jihočeského kraje. 

 

Cíl 3.3: Do 3/2022 bude vypracován záměr na rozšíření/zřízení nových CHB ve 

stávajících nebo nových lokalitách, je prezentován řediteli/kraji - na základě 

výstupů se postupuje. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.3.1 Do porady týmu managementu v 2/2022 je ze strany nejužšího vedení vytvořen 

rámcový záměr na rozšíření služby chráněného bydlení (důvodnost, kapacita, mapování 

současné sítě – stávající / nové lokality atd.). 

3.3.2 Do konce 2/2022 proběhla schůzka s ředitelem a je vyvolána schůzka se zástupci 

Jihočeského kraje. 

3.3.3 Do konce 3/2022 je návrh projednán se zástupci Jihočeského kraje. 

 

Cíl 3.4: Do 4/2022 je vytvořen, na základě jednání s ředitelem/krajem, celkový 

harmonogram projektu, podle kterého se dále postupuje. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.4.1 Do porady týmu managementu v 4/2022 je ze strany nejužšího vedení, a na základě 

jednání s ředitelem a zástupci Jihočeského kraje, připraven celkový návrh na rozšíření 

služeb v souladu s vizí CHBN, včetně návrhu na řešení objektu bývalého Domova Pístina 

a nového objektu pro management CHBN. 

3.4.2 Do konce 4/2022 je sestaven harmonogram projektu/dalšího postupu v souladu s vizí, 

který představíme řediteli a zástupcům Jihočeského kraje. 
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Cíl 3.5: Na základě výstupů cílů 3.1–3.4 se dále postupuje 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.5.1 Usilujeme o schválení všech našich rozvojových záměrů a harmonogramu ze strany 

Jihočeského kraje, a to optimálně do 9/2022 (s ohledem na žádosti o dotace na rok 

2023). 

3.5.2 Po schválení návrhu (nebo některých částí) je harmonogram zapracován do aktualizací 

Strategického plánu. 

 

Cíl 3.6: Do 12/2024 má organizace nový objekt, který využívá mimo prostory 

SSČ. 

garant: Aleš Adamec (Martina Zemanová, Martin Holub) 

3.6.1 Pokud je záměr z cíle 3.1 schválen Jihočeským krajem pokračujeme dle stanoveného 

harmonogramu. 

3.6.2 Pokud schválen není, hledáme jiné cesty tak, aby mohl být nejpozději na začátku roku 

2024 představen řediteli a zástupcům Jihočeského kraje nový návrh. 
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4) VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

 

Anotace 

V rozvojové oblasti Vztahy s veřejností máme záměr zviditelnit se ještě více coby kvalitní  

a uznávaný poskytovatel komunitní sociální služby (nebo služeb). Přejeme si být více vidět 

především v rámci našeho Jihočeského kraje, a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro veřejnost 

odbornou (kraj, města, vzdělavatele, veřejné služby i ostatní sociální služby).  

Pro naplnění tohoto dlouhodobého cíle chceme navázat spolupráci s novými odborníky na PR, 

společně vytvořit akční PR plán a následně jej realizovat. V praktické rovině to předpokládá 

např. naše aktivní vystupování v rámci různých odborných platforem, vysokých škol, zapojení 

do střednědobého a komunitního plánování, efektivní zviditelnění v rámci sociálních sítí aj. 

 

Cíl 4.1: Od 1/2022 organizace aktivně a pravidelně vystupuje jako šiřitel dobré 

praxe, zvedá a komentuje aktuální témata týkající se cílové skupiny, a kvality 

sociálních služeb (osvěta, odborná veřejnost, školy). 

garant: Martina Zemanová (Pavla Dobešová, Martin Holub) 

4.1.1 Do konce 1/2022 jsou pracovní skupinou PR zmapovány různé oblasti, kde můžeme 

působit jako šiřitel dobré praxe. 

4.1.2 Do konce 3/2022 je pracovní skupinou PR vytvořena strategie pro zmapované oblasti 

(jak, kdy a co) a výstup je předložen ke schválení na poradu týmu managementu 

v 4/2022. 

4.1.3 Od 4/2022 dle strategie postupujeme a výsledky jsou průběžně vyhodnocovány. 

 

Cíl 4.2: Do 3/2022 má organizace návaznou spolupráci s externími odborníky 

na PR. 

garant: Aleš Adamec (Martin Holub, Martina Zemanová) 

4.2.1 Do konce 1/2022 je pracovní skupinou PR připraven rámcový seznam odborníků, které 

bychom mohli využít k vlastnímu PR, ten je následně projednán na poradě týmu 

managementu v 2/2022. 

4.2.2 V průběhu 2–3/2022 probíhá oslovování odborníků a uzavírají se s nimi konkrétní 

kontrakty. 

4.2.3 Od 4/2022 odborníky aktivně využíváme a sledujeme výsledky spolupráce.  

4.2.4 V závěru každého roku probíhá vyhodnocení spolupráce a jejích výsledků na celkové PR 

CHBN. 
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Cíl 4.3: Do 12/2022 je zástupce organizace zapojen do komunitního plánování 

na Lišovsku (ORP Českém Budějovice) a střednědobém plánování Jihočeského 

kraje. 

garant: Pavla Dobešová (Aleš Adamec, Monika Kedrová) 

4.3.1 Do konce 2/2022 známe termíny pro komunitní plánování na Lišovsku (ORP České 

Budějovice) a střednědobého plánování Jihočeského kraje. 

4.3.2 Do konce 2/2022 máme vybraného zástupce, který se bude podílet na plánování na 

Lišovsku (ORP Českém Budějovice) a střednědobém plánování Jihočeského kraje. 

4.3.3 Po zahájení práce je tým managementu v rámci svých pravidelných porad informován  

o činnosti našeho zástupce v komunitním nebo střednědobém plánování (co se podařilo 

vyjednat, očekávané změny v budoucnu, příležitosti pro naši službu, lobbing atd.). 

 

Cíl 4.4: Do 8/2022 proběhne jednání s ředitelem, na kterém budou vyjasněny 

podmínky naší aktivity v oblasti PR. 

garant: Aleš Adamec (Martin Holub, Martina Zemanová) 

4.4.1 Do konce 5/2022 je pracovní skupinou PR a spolupracujícími odborníky připraven 

návrh/plán pro postup v oblasti PR CHBN a je předložen k doplnění týmu 

managementu. 

4.4.2 Do konce 8/2022 proběhlo jednání s ředitelem ohledně tohoto plánu a s výsledky je 

seznámen tým managementu. 

 

Cíl 4.5: Do 12/2022 je vytvořen PR plán obsahující cíle a cílové skupiny  

s ohledem na podporu našeho rozvoje (vč. zapojení klientů). 

garant: Aleš Adamec (Martin Holub, Martina Zemanová) 

4.5.1 Do konce 11/2022 je pracovní skupinou PR a spolupracujícími odborníky dokončen 

návrh PR plánu s výhledem do konce roku 2024. 

4.5.2 V 12/2022 je PR plán předložen týmu managementu k finálnímu schválení a po 

úpravách zaslán na vědomí řediteli. 

4.5.3 Od 1/2023 realizujeme dílčí cíle a úkoly PR plánu a výsledky průběžně vyhodnocujeme. 
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5) FINANCE  

 

Anotace 

V rozvojové oblasti Finance spatřujeme dva hlavní cíle. Prvním je vytvoření kvalitní finanční 

analýzy nákladovosti naší služby. Tu bychom rádi využili jako podklad k dalšímu rozvoji 

vlastních služeb (viz cíle v oblasti Služba), ale i jako odborný materiál, který by mohl sloužit 

k argumentaci v rámci deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR. Aktuálně totiž podle našich 

informací neexistuje žádný dostupný relevantní zdroj (na úrovni státu, kraje nebo jednotlivé 

organizace), který by přehledně mapoval a případně i porovnal nákladovost ústavních  

vs. komunitních sociálních služeb. Přesto ale v odborných diskuzích často zaznívá, že 

transformované pobytové sociální služby jsou výrazně dražší. Nám to pak ve vztahu k ostatním 

přináší postavení „drahé a protekční služby, ve které jde všechno snadněji“. To pak degraduje 

naše úspěchy, které jsou při tom ale odrazem tvrdé a poctivé práce. Jsme přesvědčeni, že 

tento argument není pravdivý a touto analýzou na vlastním příkladu ho chceme prověřit.  

Druhý cíl pak směřuje k rozvoji skutečného vícezdrojového financování, které by nám 

umožnilo být finančně nezávislejší při realizaci některých dalších záměrů (např. na poli 

prohlubování vztahů s veřejností, nákladnějšího vzdělávání pracovníků, personálního obsazení 

nebo zajištění potřebného vybavení pro vysoce kvalitní a odbornou práci). Zde jednoznačně 

vnímáme, že znakem současné moderní a kvalitní organizace, kterou se chceme jasně 

profilovat, je aktivní přístup v této oblasti. Není možné se do budoucna spoléhat na to, že 

inovací dosáhneme pouze ze současných zdrojů a bez dalšího většího přičinění. 

 

Cíl 5.1: Do 4/2022 je vytvořena finanční analýza obsahující náklady na bydlení  

v jednotlivých bytech/domácnostech a provoz služby. 

garant: Aleš Adamec (Hana Tátovská, Ivana Mládková) 

5.1.1 Do 3/2022 jsou připraveny podklady k energetickému managementu domů a bytů  

a další související podklady k finanční analýze. 

5.1.2 Do 4/2022 je vypracována finanční analýza obsahující náklady na bydlení v jednotlivých 

bytech/domácnostech a provoz služby včetně rámcového srovnání s jinými dostupnými 

službami nekomunitního typu. 

5.1.3 Finanční analýza je aktivně využita pro vyjednávání o rozvojových záměrech CHBN 

(rozšíření stávajících a vznik nových služeb, zázemí pro management, řešení objektu 

bývalého Domova Pístina). 

5.1.4 Do konce 8/2022 jsou na základě analýzy (dle výsledku) upraveny interní postupy 

s ohledem na co nejvyšší efektivitu celkového hospodaření CHBN. 

5.1.5 Analýza je využívána pro další prezentaci služby, cílů DI apod. (sdílení se JDI, v dalších 

odborných platformách, při stážích atd.).  
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Cíl 5.2: Od 4/2022 pravidelně monitorujeme a rozvíjíme způsoby 

vícezdrojového financování (granty/projekty), aktivně do nich vstupujeme. 

garant: Aleš Adamec (Hana Tátovská, Martin Holub) 

5.2.1 Do 3/2022 je pracovní skupinou PR vytvořena analýza možností pro vícezdrojové 

financování CHBN a je nastavena pravidelná revize a odpovědost za úkoly ve 

vytvořeném materiálu. 

5.2.2 Od 4/2022 odpovědné osoby pravidelně sledují nové možnosti financování a reportují  

o nich v týmu managementu. 

5.2.3 Do 12/2024 jsme úspěšní v zapojení do alespoň 3 nových větších projektů s vyšším 

finančním přínosem (v řádu desítek tisíc Kč a víc). 

5.2.4 Do 12/2024 máme minimálně 10x vyšší roční objem finančních darů oproti průměru za 

roky 2016–2021. 

5.2.5 Do 12/2024 jsme optimalizovali zpoplatnění služeb od klientů tak, že to na jedné straně 

hradí významnou část nákladů služby, na druhé straně to ale nezpůsobuje nižší hmotné 

zabezpečení klientů a neprohlubuje to jejich závislost na službě a sociální vyloučení. 

5.2.6 Do 12/2024 máme zajištěny i další příjmy z vlastní příležitostné činnosti – zpoplatněné 

odborné stáže, vzdělávání, doplňkovou činnost atd. 

 

 



 


