Projekt „QUALITAS PRO PRAXIS“
Setkání v měsíci listopadu a prosinci 2014
V rámci projektu „QUALITAS PRO PRAXIS“ se 13. listopadu 2014 uskutečnilo další pracovní
setkání se zástupci sociálních služeb.
Ve stanoveném termínu, tj. k 29. září 2014 byly audity kvality realizovány ve všech 20
vybraných sociálních službách. Všechny služby obdržely písemnou verzi zprávy z auditu.
Zástupci služeb byli vyzváni, aby v případě zjištění chybného záznamu v auditní zprávě
kontaktovali garanta kvality, který zařídí opravu u dodavatele.
Hlavním obsahem setkání bylo získání zpětné vazby od zástupců sociálních služeb na průběh
realizovaných konzultací ke standardům kvality, které navázaly na realizované audity kvality.

Dále se v rámci setkání projednávala poslední část zakázky „Audity kvality, konzultace ke
standardům kvality a odborná podpora zpracování rozvojových plánů sociálních služeb“, tj.
podpora zpracování rozvojových plánů. Na základě předchozího setkání proběhlo
připomínkování a úprava formuláře „Plán rozvoje“, a to i ve spolupráci s dodavatelem.
Finální podoba formuláře „Plánu rozvoje“ společně s „Metodikou pro vypracování plánu
rozvoje“ byly zaslány zástupcům sociálních služeb elektronicky současně se zápisem ze
setkání.

Dne 11. prosince 2014 se uskutečnilo pracovní setkání se zástupci služeb a zástupci
dodavatele – spol. AUGUR Consulting, s.r.o.
Obsahem setkání bylo opět získání zpětné vazby od zástupců sociálních služeb na průběh
realizovaných konzultací ke standardům kvality, které navázaly na realizované audity kvality
a jejichž realizace byla dle harmonogramu ukončena k 30. listopadu 2014.
Hlavním předmětem jednání byla realizace poslední části veřejné zakázky – odborná
podpora zpracování rozvojových plánů sociálních služeb. Zástupci 10 vybraných sociálních
služeb zaslali dle požadavku před uskutečněním tohoto setkání předvyplněnou úvodní a
analytickou část Plánu rozvoje. Zbývající služby byly vyzvány, aby takto vyplněný plán zaslaly
garantovi kvality v termínu do 19. prosince 2014. Garantem kvality budou všechny takto
předvyplněné plány zaslány zástupcům dodavatele, kteří naváží svou odbornou podporou při
zpracování dalších částí plánu. Předběžně byly zástupci služeb navrhnuty první termíny
odborné podpory.

