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PROGRAM DOBROVOLNÉHO RÁMCE KVALITY

• Jedna z 5 klíčových aktivit projektu „Rozvoj a podpora 
modelů kvality pro systém sociálních služeb“.

• Práce na ní probíhá od druhé poloviny roku 2017 
– aktuálně je ve fázi prvního pilotního hodnocení 
u 10 přihlášených poskytovatelů sociálních služeb.

• Na vytváření programu se podílí pracovní skupina:

 9 expertů (akademici, odborníci na kvalitu 
a poskytovatelé sociálních služeb)



PROGRAM DOBROVOLNÉHO RÁMCE KVALITY

• Dobrovolný motivační program MPSV pro rozvoj 
kvality v oblasti poskytování sociálních služeb nad 
rámec zákonem vymezených požadavků. 

• Podpora rozvoje těch poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří se zvyšováním kvality a efektivity 
služeb aktivně a systémově zabývají a dosahují díky 
tomu i prokazatelných výsledků.

• Nezbytným předpokladem je dosažení určité míry 
zralosti těchto poskytovatelů (včetně např. dovednosti 
samostatně prezentovat vlastní způsob naplňování 
hodnocených principů programu ve své vlastní praxi).



PROGRAM DOBROVOLNÉHO RÁMCE KVALITY

• Vychází z principů Dobrovolného evropského rámce 
pro kvalitu sociálních služeb:

 je inspirován dobrou praxí členských zemí EU, 

 řídí se moderními trendy v oblasti řízení kvality,

 ČR prostřednictvím něj naplňuje mezinárodní 
závazky v oblasti politiky kvality.

Jedná se o logicky provázaný systém 10 základních 
principů, jejichž naplňování ve vlastní praxi prokazuje 
poskytovatel sociálních služeb v průběhu hodnocení.



10 PRINCIPŮ PROGRAMU

1. Princip systémového řízení

2. Princip zaměření na klienta

3. Princip nejlepší praxe

4. Princip vzájemně prospěšných vztahů

5. Princip učící se organizace

6. Princip flexibility (nově nahrazeno: kultury v organizaci)

7. Princip efektivity

8. Princip řízení na základě faktů

9. Princip společenské odpovědnosti

10. Princip dosahování výsledků



HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRINCIPŮ



HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PRINCIPŮ

1. Přístup a plánování – způsob, jakým organizace promýšlí 
a sdílí základní koncepci svých služeb (pro různé úrovně 
organizace, různé činnosti a různé osoby).

2. Aplikace a realizace – způsob, jakým organizace v praxi 
aplikuje své dlouhodobé koncepce a realizuje své plány.

3. Přezkoumání a hodnotí – způsob, jak organizace kontroluje 
a následně hodnotí výsledky aplikace svých koncepcí a plánů 
v praxi.

4. Rozvoj a zlepšování – způsob, jak organizace využívá 
výsledků přezkoumání a hodnocení k dalšímu rozvoji kvality.

5. Výsledky – hodnocení, zda organizace u všech principů 
a jednotlivých požadavků dosahuje předpokládaných výsledků.



FÁZE HODNOCENÍ A CERTIFIKACE

1. Přihlášení do programu a splnění základních kritérií.

2. Vyplnění a odevzdání sebehodnotícího dotazníku.

3. Příprava hodnotitelů a studium materiálů.

4. Místní šetření u poskytovatele (připravená 
prezentace a cílené rozhovory).

5. Zpracování závěrečné hodnotící zprávy a přidělení 
dosaženého počtu bodů v jednotlivých kritériích.

6. Udělení příslušného stupně značky úspěšným 
organizacím.



PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

• Hodně dobré praxe směrem k péči a práci s klienty.

• Časté zaměňování systémového řízení kvality 
organizace jen za tuto kvalitu péče či práce s klienty.

• Organizace jsou silné v oblasti REALIZACE, chybí jim 
ale další části procesu, včetně uvědomění si výsledků.

• Některé organizace ztrácejí body ve vazbě na horší 
systémové fungování organizací nad nimi.

• Organizace nejsou zvyklé předkládat důkazy, ale 
očekávají, že si je hodnotitelé najdou sami.



CO BUDE NYNÍ NÁSLEDOVAT

• Druhé pilotní hodnocení v průběhu první poloviny 
roku 2020 (využijte možnosti přihlásit se!).

• Slavnostní předání prvních certifikátů značky.

• Finalizace metodiky programu a implementace do 
systému MPSV a programů kvality MPO.

• Některé navrhované změny:

 částečná úprava (zpřísnění) vstupních kritérií,

 zjednodušení sebehodnotícího formuláře i závěrečné 
hodnotící zprávy,

 lepší kalibrace bodového hodnocení,

 zavedení konzultačních seminářů pro zájemce.



DĚKUJI ZA POZORNOST

http://rpq.mpsv.cz

Kvalita v sociálních službách


