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ABSTRAKT

Práce se zabývá problematikou procesů řízení změn v sociálních službách v kontextu
společenských a ekonomických změn v postmoderní společnosti. Práce má charakter
případové studie.
Teoretická část práce vymezuje postavení sociálních služeb v České republice.
Autorka objasňuje napětí mezi nedostatečnými zdroji a kvalitními výstupy, jako reality,
ve které se poskytovatelé sociálních služeb nacházejí. Věnuje pozornost reflexi vývoje
budoucnosti sociálních služeb v zápase o kontinuitu prostřednictvím řízení změny.
V závěru je definován teoretický rámec managementu řízení změny.
Praktická část předkládá realizaci změny v organizaci, která poskytuje sociální
služby pro lidi bez domova. Autorka navrhuje změny jako organizačně-personální vyladění
výkonu zaměstnanců v návaznosti na zeštíhlení finančních zdrojů. Výsledky realizace
změn v zařízení jsou vyhodnoceny srovnáním analýzy stavu před změnou a analýzy stavu
po změně. Analýza před změnou je provedena nezávislým hodnocením organizačních
procesů a definováním kritických míst v návaznosti na analýzu dokumentů a SWOT
analýzu. Podkladem pro vypracování analýzy po změně je dotazník, který zjišťuje, zda je
pravdivá hypotéza, že změny v zařízení vedly ke zvýšení kvality sociálních služeb.
Závěrečná reflexe poskytuje čtenáři vhled do zkušeností z uskutečnění tohoto
procesu řízení změny.

Klíčová slova: sociální služby, globalizace, financování sociálních služeb, standardy
kvality sociálních služeb, řízení změny, operační plán, organizačně-personální zajištění
provozu služeb, vedení lidí
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ABSTRACT

The thesis work deals with the management of change processes in social services in
the context of social and economic changes in postmodern society. The work has the
character of a case study.
The theoretical part defines the capacity of social services in the Czech Republic.
The author explains the tension between lack of resources and quality outputs, as real
reality, in which social service providers are located. She pays attention to the reflection of
the future development of social services in the struggle of continuity through change
management.
The practical part presents the implementation of change in the organization that
provides social services for the homeless. The author proposes changes as organizationalpersonnel performance tuning of employees in relation to financial resources. Results of
the changes are evaluated by comparing the analysis before the change and after the
change. The analysis before the change is made by an independent evaluation of the
organizational processes and defining of critical points in the continuity analysis of
documents and SWOT analysis. The basis for analysis after the change is a questionnaire
that determines whether the hypothesis is true that changes have led to an increase in the
quality of social services.
Final reflection provides the reader with an insight into the experience of the
implementation of the change management process.

Key words: social services, globalization, financing of social services, quality
standards of social services, change management, operational plan, organizationallypersonnel security of service, leadership
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Úvod
Řízení změny ve specifickém prostředí organizací, které poskytují sociální služby, je
výzvou pro všechny, kteří v této oblasti pracují. Žijeme uprostřed neustálé změny. Úkolem
managementu je, jak říká Drucker, zužitkovat změny a využít jich jako příležitost,
„rozpoznávat budoucnost, která již nastala“ (Drucker, 2006: 18). Řízení změny v
sociálních službách je determinováno společenským vývojem, který se projevuje zvláště
v globalizačních procesech, v ekonomické krizi a krizi sociálního státu. Ve společnosti to
znamená napětí mezi sociálním blahobytem a omezenými ekonomickými zdroji.
Dezorientace, která je způsobena postmoderními projevy, přináší nová sociální rizika
v podobě ztrát vztahů, nejistot, bázně z budoucnosti nebo chudoby a sociálního vyloučení.
V této situaci jsou sociální služby demonstrací společenské zodpovědnosti a solidarity.
Fungování poskytovatelů sociálních služeb však záleží na uchopení moderního
managementu, který je postaven na budoucnosti a poctivé práci ve strategickém uvažování
a řízení změn na všech úrovních.
První kapitola teoretické části seznamuje čtenáře s charakteristikou sociálních služeb,
s jednotlivými typy poskytovatelů a jejich právními formami, s povinnostmi poskytovatelů.
Kapitola ukazuje čtenáři vývoj dnešního chápání postavení uživatele sociálních služeb a
objasňuje základní předmět a kontextuální rozměr daného tématu. Kapitoly 2 až 4
charakterizují vnější prostředí sociálních služeb, vyjadřující složitost vzájemných vztahů,
kontinuity i nepředvídatelné sociálně-kulturní reality. Pátá kapitola nabízí čtenáři vhled do
teorie managementu změny.
Případová studie popisuje proces řízení změny v Azylovém domě sv. Terezie, který
poskytuje sociální služby pro lidi bez domova. Konkrétním obsahem změny je nové
personálně-organizační zajištění provozu služeb pro bezdomovce. Management se zabývá
především změnami v organizační struktuře zařízení, změnami v pracovních profilech
zaměstnanců a změnami v organizaci personálního zajištění provozu. Změna reaguje na
komplexní vyhodnocení fungování organizace v určených oblastech. Změna, uskutečněná
prostřednictvím realizace operačního plánu, vychází ze situační SWOT analýzy vnějších a
vnitřních faktorů stavu zařízení před změnou. Strategický plán změny představuje
komplexní změnu, která zasahuje do více oblastí tak, aby byla nastavena optimální
výkonnost a kvalita služeb v realizovaném poslání organizace.
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Reálný příklad řízení změny v Azylovém domě sv. Terezie je nejenom mojí osobní
zkušeností, ale především zkušeností vzájemných vztahů všech, kdo v zařízení pracují.
Reflektuji zkušenost, že každý zaměstnanec je důležitý ve své pracovní roli. V řízení
procesu změny jsem poznala, že jakýkoliv systém je funkční pouze tehdy, když
zaměstnanci vlastní takové pracovní kompetence, které jim poskytují vlastní způsob
seberealizace, což je svým způsobem pro každého zaměstnance osobní poslání, které
uskutečňuje s tvůrčí samostatností. Kompetence však nesmí být osamoceny. Mojí největší
zkušeností je krach osobní realizace, která byla uskutečňována na úkor fungujícího
systému. Na konci je pouhé vlastní vyhoření. Smyslem realizace této změny je vytvoření
takového systému, který v konečné realitě podpoří organizační kulturu tak, aby byl
v případě jakékoliv (příjemné či nepříjemné) nové reality k dispozici potřebný lidský
potenciál, který se odhodlá k nadhledu, k „systémovému myšlení“ (Senge, 2006) a k
úspěšnému řešení. Byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo právě v našem zařízení.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Sociální služby
Díky změně společenského zřízení v roce 1989 prošly sociální služby v České
republice velkými změnami v souvislosti se změnou společenského zřízení. Dalším
velkým zlomem byl počátek roku 2007, kdy byla tato sféra legislativně upravena a vývoj
služeb prudce ovlivňuje dimenze kvalitativních i kvantitativních změn. Kontext
organizačního zřízení poskytování služeb kopíruje legislativní vývoj organizačních forem
v České republice. Předmětem poskytování sociálních služeb je kdo, co, komu a jak.
Odpovědi na tyto otázky nabízí následující text.

1.1. Charakteristika sociálních služeb
Sociální služby jsou ucelenou soustavou činností, které reagují na individuální
sociální potřeby obyvatel, zvláště potřeby společensky znevýhodněných cílových skupin za
účelem poskytnutí důstojných podmínek života odpovídající úrovni života společnosti.
Zákon o sociálních službách definuje sociální služby jako „činnost nebo soubor činností,
které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení“ (Zákon 108/2006, §3a). Cíle sociálních služeb mohou být různorodé
a jsou přizpůsobeny cílové skupině, které jsou sociální služby poskytovány.
Ministerstvo práce a sociálních věcí charakterizuje cíle jako podporu a rozvoj nebo
alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, obnovení nebo zachování původního
životního stylu, návrat do vlastního domácího prostředí, rozvíjení schopností vést
samostatný život, snížení sociálních a zdravotních rizik související se způsobem života
uživatelů (MPSV, 2012a).
Matoušek doplňuje, že cílem sociálních služeb je začlenit společensky znevýhodněné
v maximálně možné míře do společnosti nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou
tito lidé nositeli. Sociální služby proto zohledňují širší spektrum prostředí uživatele, jeho
rodinu, komunity, případně širší zájmy společenství. Matoušek dále zdůrazňuje fakt, že
sociální služby mohou překračovat vymezení sociálních služeb v rámci resortu
Ministerstva práce a sociálních věcí, například výchovné ústavy pro děti a mládež spadají
pod řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, léčebny pro dlouhodobě nemocné
11

jsou v působnosti Ministerstva zdravotnictví, prevence kriminality a oblast péče o migranty
a uprchlíky patří do působnosti Ministerstva vnitra, probace a mediace do působnosti
Ministerstva spravedlnosti (Matoušek, 2007).
Sociální služby jsou upraveny Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Tento zákon představuje první porevoluční právní normu, která uceleně a samostatně
upravuje prostředí sociálních služeb a jejich poskytování. Již po přijetí zákona je za silné
stránky tohoto systému považován přínos „deklarované změny hodnotových východisek“
(Jabůrková, 2007: 17), který spočívá především v principu sociálního začleňování a
„odklonu od opečovávajícího, paternalistického pojetí služeb a represivního, sociálně
patologického přístupu k osobám sociálně nepřizpůsobivým“ (Jabůrková, 2007: 17).
Zákon definuje sociální služby druhem (sociální poradenství, služby sociální péče,
služby sociální prevence) a formou (pobytové, ambulantní, terénní). Zákon taxativně
vymezuje jednotlivá zařízení jako výčet zákonem stanovených druhů sociálních služeb
(Zákon 108/2006, §34)1.
Sociální služby vykazují všechny obecné charakteristiky, které jsou vlastní službám
obecně. Obecně můžeme služby definovat jako činnost nebo výhodu, kterou jedna strana
může nabídnout druhé straně, je nehmotná, ale může být spojena s hmotným produktem a
jejím výsledkem není vlastnictví (managementmania, 2012a). Sektor služeb je z hlediska
národního hospodářství označován jako terciární sektor, který zahrnuje všechna odvětví
lidské činnosti, jejichž podstatou je poskytování služeb, tedy poskytování práce, znalostí,
finančních prostředků, infrastruktury, výrobků nebo jejich vzájemná kombinace
(managementmania, 2012b). Zvláštní podmnožinou sektoru služeb je veřejný sektor, který
zahrnuje všechny služby financované z veřejných financí, tzv. veřejné služby, poskytované
v zájmu veřejnosti. Na rozdíl od služeb komerčních jsou financovány z veřejných
rozpočtů, jsou podrobněji definovány legislativou a jsou více závislé na politickém
rozhodování státu (Matoušek, 2007). Sociální služby se částečně s těmito veřejnými
službami překrývají. Další odlišnosti sociálních služeb však vyplývají z role, kterou
sociální služby sehrávají ve společnosti.
1

Výčet služeb podle zákona o sociálních službách obsahuje: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová
denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb.
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Molek vyjmenovává symptomy, kterými se sociálních služby liší, od tzv. klasických
služeb:
-

„závislost na politických rozhodnutích,

-

vazba na legislativu,

-

provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě,

-

intimní povaha služeb,

-

významná role rodiny a jiných neformálních společenství,

-

etická a hodnotová dimenze“ (Molek, 2011: 12).

Z hlediska politického systému jsou sociální služby (spolu se systémem dávek
pomoci v hmotné nouzi) součástí sociální pomoci, která se sociálním pojištěním a se státní
sociální podporou tvoří tři základní pilíře systému sociálního zabezpečení, hlavního
nástroje sociální politiky České republiky. V kontextu společenského života je sociální
politika ve svém fungování ovlivňována děním hospodářské sféry, která zajišťuje
ekonomickou bázi rozvoje sociální politiky a rozšiřuje tak možné pole jejího působení.
Sociální politika naopak vytváří právní, věcné i institucionální předpoklady a podmínky
pro hospodářský rozvoj, především aktivizace a kultivaci lidského potenciálu (Krebs,
2010). Pokud nebude prosperovat hospodářská sféra, bude se obecně snižovat i péče o
sociálně potřebné. Sociální zabezpečení je státním nástrojem k zajištění sociálních práv,
která byla formulována především „Všeobecnou deklarací lidských práv“ z roku 19482,
zvláště práva na ochranu při určitých sociálních událostech. Stát určuje legislativní rámec
podmínek pro poskytování sociálních služeb, kontroluje kvalitu a regulativním způsobem
poskytuje dotace. Na rozdíl od všech ostatních částí státního systému sociálního
zabezpečení, jsou sociální služby ve velké míře poskytovány nestátními subjekty, které
jsou součástí občanského a podnikatelského sektoru a mohou být, ve zvláště tržně podnikatelském konceptu zcela nezávislé na státu.
Sociálních služeb využívá asi 7% obyvatelstva (Vybrané statistické údaje, 2009). Dle
Registru sociálních služeb bylo v České republice ke dni 23. 2. 2012 poskytováno 5 444
sociálních služeb (RPSS, 2012). V následujícím grafu je znázorněn počet sociálních služeb
podle druhu.

2

Jedná se o právo na práci, na vzdělání, na přiměřené pracovní podmínky, na životní úroveň, na rodinu a na
systémovou ochranu při určitých sociálních událostech
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tyypy neziskoových nebo
o ziskovýchh organizaccí, které vy
ytvářejí pottřebnou síť sociálníchh
sluužeb a jejicchž cílem je uskutečňovvat své posllání profesio
onálním způůsobem.
Poskytoovatelem so
ociální služžby je práv
vnická nebo
o fyzická o soba, kteráá má k tétoo
čiinnosti oprrávnění po
odle zákonna o sociáálních služžbách. Totto oprávněění vznikáá
roozhodnutím o registraci u příslušnného krajskéého úřadu, v Praze je tíímto úřadem
m Magistrátt
hllavního města Prahy, odbor sociiální péče a zdravotnictví. V příppadě, že zřřizovatelem
m
pooskytovatelee sociálních
h služeb je m
ministerstvo
o, rozhodujee o registracci Ministersstvo práce a
soociálních věěcí. Poskyto
ovatelem soociální služžby nejsou rodinní přísslušníci či jiné
j
osoby,,
ktteré pečují o své blízkéé či jiné osobby v domáccím prostřed
dí.
Zákon O sociáln
ních službácch stanovu
uje výčet poskytovate
p
elů sociálníích služeb,,
ktterými jsou (Zákon 108
8/2006, §6)::
-

úzzemní samo
osprávné cellky a jimi zřřizované právnické osooby,

-

prrávnické oso
oby,

-

fyyzické osoby
y,

-

m
ministerstvo
práce a sociiálních věcíí a jím zřízeené organizaační složky státu.
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Sociální služby mohou být jak veřejným statkem, tak i tržním produktem.
Poskytovatelem mohou být různé typy právnických osob, které budou svůj produkt
(sociální službu) uplatňovat jako předmět podnikání a zisku nebo jako nepodnikatelskou
činnost založenou na občansko-právních postulátech. Organizace poskytující sociální
služby podle tohoto chápání rozdělujeme jako organizace občanského sektoru a obchodní
společnosti.
Organizace občanského sektoru, jako poskytovatelé sociálních služeb, zahrnují
právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání. Tyto
organizace mohou svými podnikatelskými aktivitami vytvářet zisk například doplňkovou
činností nebo i podnikáním (sociální podnik), avšak zisk může být použit výhradně na cíle
dané posláním organizace a nikoli přerozdělován mezi vedení organizace nebo jeho
vlastníky. Podíl těchto organizací jako poskytovatelů sociálních služeb je v současné době
dominantní, zvláště u těch sociálních služeb, které jsou z větší části financovány
z veřejných financí (sociální služby prevence a sociální poradenství). Nejčastější formy
právní subjektivity organizace občanského sektoru jsou občanská sdružení (Zákon
83/1990), obecně prospěšné společnosti (Zákon 248/1995), církevní právnické osoby
(Zákon 3/2002), příspěvkové organizace, které zřizují územně samosprávné celky, jimiž
jsou kraje a obce (Zákon 129/2000).
V poslední době je velice diskutovaná úprava nového občanského zákoníku3, který
přinese radikální úpravu právnických osob, jejich druhů a postavení. Bude zrušen Zákon o
sdružování občanů, Zákon o obecně prospěšných společnostech, obsahová část Zákona o
nadacích a nadačních fondech. Ustanovení nového občanského zákoníku rozlišují tři typy
právnických osob: korporace, fundace a ústavy. Pro korporace (§ 212 – 304) je příznačné,
že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka (corpus = tělo). Pro fundace (§ 305
– 394) je naopak typické, že jejich základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu.
V ústavech (§ 395 – 411) je osobní i majetková složka propojena: ústav nemá členy jako
korporace, ale zaměstnance, a majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací. Nová
3

Nový občanský zákoník, Zákon č. 89/2012 Sb., účinnost tohoto zákona je 1. ledna 2014. Nový občanský
zákoník by měl přinést zejména jednotnou úpravu soukromého práva a bude zahrnovat jak původní materii
občanského zákoníku, tak i zákon o rodině, úpravu některých pracovních vztahů ale hlavně jednotnou úpravu
závazků, a to jak pro právo občanské tak i obchodní (obchodní zákoník bude nadále obsahovat hlavně úpravu
obchodních společností a družstev).
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úprava spolku (nynějších občanských sdružení) bude obecně aplikovatelná na veškeré
právnické osoby typu korporace a to všude tam, kde speciální zákony o jejich právních
formách nestanoví specifickou úpravu. Činnost spolku bude rozdělena na hlavní a vedlejší.
Hlavní činností spolku může být uspokojování a ochrana jen těch zájmů, k jejichž
naplňování je spolek založen. Přitom však bude možné spolek založit k prosazování zájmů
jeho členů, nemusí být nutně založen za účelem obecné či veřejné prospěšnosti.
Hospodářská nebo jiná podnikatelská činnost tak bude pouze činností vedlejší. Místo
obecně prospěšných společností budou vznikat „ústavy“, které budou moci být založeny za
účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti. Od 1. 1. 2014
nebudou moci vznikat obecně prospěšné společnosti jako právní forma, ale stávající budou
moci dále existovat nebo se transformovat na ústav. Pokud bude právní subjekt založen
za účelem veřejné prospěšnosti a tedy bude přispívat svou činností k dosahování obecného
blaha, zakotvuje novela občanského zákoníku právo, při splnění zákonem stanovených
podmínek, na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. V květnu 2012
bude schválen věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti a do konce roku 2012 má
vzniknout jeho paragrafové znění.
Ziskové organizace poskytují sociální služby na tržním principu. Obchodní
společnosti jsou podle Zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku právnické osoby
založené za účelem podnikání, v oblasti sociálních služeb jsou realizovány především pro
pobytové služby sociální péče, kde je reálné ze strany uživatele kupovat službu za smluvní
cenu. Vznikají jak společnosti s ručením omezeným4, tak akciové společnosti5. Mnohé z
nich provozují jednak luxusní rezidence pro majetné klienty (LEDAX v Praze a
Luhačovicích) nebo i zařízení přístupná širší veřejnosti (Grand Residence v Modřicích).
Jejich podíl mezi zaregistrovanými poskytovateli pobytových sociálních služeb pro seniory
je výrazně minoritní.
Poskytovat sociální služby mohou i fyzické osoby.6 MPSV zřizuje pět
specializovaných ústavů sociální péče.

4

Například Centrin CZ s.r.o., Dům klidného stáří s.r.o. Svatava, Grand Residence s.r.o., Czech one Pratur
s.r.o. a další.
5
Jihoměstská sociální a.s., DS Morava a.s. a další.
6
Například Alena Votrovská poskytování služeb pro rodinu a domácnost
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1.3. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
Každý poskytovatel sociálních služeb musí naplňovat základní kritéria, která jim
ukládá Zákon o sociálních službách. Organizace může poskytovat sociální služby jen na
základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci
(Zákon 108/2006, §78, odst. 1). Registrační úřad vede „registr poskytovatelů sociálních
služeb“, který v jeho elektronické podobě spravuje MPSV. Zákon stanovuje podmínky pro
písemné podání žádosti o registraci tak, že musí obsahovat doložení o bezúhonnosti a
odborné způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
doložení o hygienických podmínkách, o vlastnickém nebo jiném právu k objektu či
prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány, doložení zajištění materiálních a
technických podmínek, údaje o poskytovaných sociálních službách, především popis
realizace poskytovaných služeb, popis personálního zajištění, finanční rozvahu k zajištění
provozu, kapacitu a časový rozsah poskytování sociálních služeb (Zákon 108/2006, §79,
odst. 1., písm. a-f). V průběhu poskytování sociální služby musí poskytovatel
registračnímu úřadu písemně oznámit každou změnu7 ve výše uvedených oblastech do 15
dnů (Zákon 108/2006, §80).
Dále je poskytovatel povinen uskutečňovat tyto zákonné povinnosti:
a) zajišťovat dostupnost informací (druh, místo, cíle, okruh osob, jimž poskytují sociální
služby, kapacita služby, způsob poskytování služby), a to způsobem srozumitelným pro
všechny osoby,
b) informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho
vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních
služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným,
c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní uživatelům
naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se
zájmy poskytovatele sociální služby,
d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, a to ve formě
srozumitelné pro všechny osoby,
e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují
sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
7

Například změnu kapacity zařízení, personální změny, jako je registrace každého zaměstnance v přímé péči,
změna provozní doby sociální služby, atd.
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f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností
osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto
osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby,
nebo za účasti jejich zákonných zástupců,
g) vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů plné kapacity služby,
h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
i) uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvod, že
poskytovatel neposkytuje službu, o kterou osoba žádá nebo služba je kapacitně naplněna
nebo zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby.
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2. Poskytování sociálních služeb v prostředí měnící se společnosti
Soudobá společnost je charakteristická rychlým a intenzivním globalizačním
vývojem, který Giddens nazývá „transformací času a prostoru“ (Giddens, 2001: 35).
Společnost je nazývána přívlastky, které vyjadřují společenskou dynamičnost a vztahovost
nebo neuchopitelnost. Drucker ji definuje jako společnost turbulentní8, sociolog Beck jako
společnost rizikovou9, sociologie a antropologie nazývá společnost jako postmoderní10, což
znamená tendenci pojímat svět v jeho mnohoznačnosti, kde je kladen důraz na
rovnoprávnost odlišných pohledů a hodnot a způsob formování jedinců a kultur11.
Existence sociálních služeb jakoby zachycuje tuto modernitu společnosti prostřednictvím
reakcí na sociální problémy konkrétních lidí a nabízí tak mnohým lidem pevný nebo
opěrný společensko-sociální bod v individuálně prožívaném chaosu ve společnosti.
Sociální služby jsou bezesporu důležitou součástí garantované sociální pomoci a
iniciativou vedoucí k oživení občanské solidarity, společenské zodpovědnosti podporující
zlepšení a naplňování sociálních práv, iniciativou vedoucí k sociálním jistotám i ke snížení
sociálního vyloučení. Je tedy zcela legitimní porozumět procesům v měnící se společnosti,
které jsou provázané a vzájemně se podmiňující. Mezi determinanty měnícího se prostředí
sociálních služeb, z pohledu celosvětového, patří především proces globalizace a
hospodářské krize, demografické změny, nová sociální rizika, konflikty sociokulturních a
náboženských hodnot. Sociální služby reagují na sociální projevy vývoje ve společnosti,
jehož důsledky mohou mít podobu sociálního vyloučení jednotlivce.
Nadnárodní, světová globalizace ovlivňuje snad všechny druhy lidské činnosti,
proniká nejenom do procesů růstu ekonomické vzájemnosti zemí ve světovém měřítku,
týká se i politických, sociálních, kulturně-náboženských vztahů. Dnešní postmoderní
společnost se vyznačuje jak rychlostí růstu tržní prosperity, tak rychlostí pádu finanční
stability. Je kontrastem snah o sjednocení národů společnými strategiemi ve všech
8

Metaforické vyjádření pro prostředí s nepravidelně proudícími změnami, kterým se člověk musí neustále a
rychle přizpůsobovat (definici formuloval prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.), srov. http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/turbulentni-prostredi. Pojem turbulence do oblasti managementu zavedl v roce
1980 Peter F. Drucker, když pojmenoval svou knihu „Řízení v turbulentní době“.
9
Beck napsal knihu „Riziková společnost“, kde rozvíjí sociologická témata, především téma globalizace a
jejích důsledků, především individualizace a sociální nerovnosti.
10
Postmoderní společnost je společnost relativizující dosavadní tradiční pojetí významu morálky pro život
člověka. Definici formuloval uživatel prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., srov. http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/societa-postmoralistni.
11
Srov.: postmoderní společnost. [online]. [cit. 27. 4. 2012]. Dostupné z:
<http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Postmodern%C3%AD_spole%C4%8Dnost>.
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společenských formách a zároveň bojem za národní suverenitu. Globální riziková
společnost nerovně redistribuuje nejen zisky, bohatství a výhody, ale také rizika a
katastrofy (Šuša, 2010). Úsilí o moc a bohatství je v rozporu s koncepcemi blahobytu a
sociálních jistot. Moderní společnost se vyznačuje velkou měrou nejistot, proměnlivostí
hodnot, asimilací národů a kultur, bojem za identitu v globalizační kultuře.
Z hlediska makroekonomie způsobila globalizace především změny ve strategii
fungování firem, které získávají nadnárodní charakter spočívající v neomezené mobilitě,
která jim umožňuje zvyšovat svůj zisk přesunem výroby či její části do zemí s nízkou
kupní silou, prodávat své výrobky v zemích s vysokou kupní silou a konečně přiznávat
daně v zemích s příznivým daňovým režimem či platit daně v daňových rájích nebo čerpat
daňové prázdniny12. Dnes je zcela uznávané, že ekonomická sféra ovlivňuje sociální sféru
a naopak. Podle Kellera je tento globalizační proces ztrátou pro sociální sféru, pro
financování sociálního státu a má silný dopad na vývoj nezaměstnanosti a chudoby (Keller,
2005). Pro udržení a oživení ekonomiky a podnikání proto musí národní státy volit
stimulující daňovou politiku, která spočívá v optimálním snížení daní z příjmu právnických
osob13. Sociální krize a krize veřejných financí je závislá na ekonomickém rozvoji. Dle
Švejnara potřebují české veřejné finance systematickou reformu, která se nesmí omezit na
jednorázová zvýšení některých daní či náhodné škrty ve výdajích, ale reformovat systém
tak, aby dlouhodobě negeneroval další rozpočtové deficity. Může se to stát zkvalitněním
fiskálních institucí, prosazováním dlouhodobých změn, které jsou žádoucí i bez ohledu na
deficit s důrazem na udržitelnost, a používání moderní ekonomické logiky, přičemž tito
autoři vyjadřují, že politické návrhy rozpočtových změn jsou často pouhým signálem
12

Daňovými ráji označujeme země, ve kterých jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční firmy. Cílem
je přilákání zahraničního kapitálu a vytvořit z příslušné země významné finanční a hospodářské centrum.
Většinou se jedná o země s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, které však vykazují vysoké
ekonomické výkony. Mezi takové země patří např. Bahamy, Seychely, Belize, Hongkong a další. Česká
republika uzavřela 29. 2. 2012 dohodu o výměně daňových informací v daňových záležitostech, která má
dopomoci k zamezení daňových úniků. [online]. [cit. 27. 4. 2012]. Dostupné z: <
http://www.novinky.cz/ekonomika/261852-cesko-si-posviti-na-dalsi-danovy-raj-podepsalo-dohodu-sbahamami.html >.
13
Průměrná sazba daně z příjmů právnických osob celosvětově poklesla z 29,03 procenta v roce 2001 na
22,96 procenta v roce 2011. Stejný trend je patrný i v České republice, jen má podstatně větší dynamiku:
sazba této daně v daném období poklesla z 31 na 19 procent. Naproti tomu sazby nepřímých daní
(DPH/GST) ve světě i Evropě spíše stagnují. Celosvětově mírně poklesly z 15,8 procenta v roce 2005 na
15,41 procenta v roce 2011. V Evropě naopak ve stejném období mírně vzrostly z 19,41 procenta na 19,71
procenta. Česká republika za tu dobu u základní sazby DPH zaznamenala pokles o dva procentní body – z 22
procent na současných 20 procent. Snížená sazba této daně se však od 1. ledna 2012 zvýšila z 10 na 14
procent (KPMG, Corporate and Indirect Tax Survey 2011). [online]. [cit. 27. 4. 2012]. Dostupné z:
<http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/corporate-andindirect-tax-rate-survey-2011.pdf >.
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k voličům a chybí jim fundované zdůvodnění, zda daná daňová změna povede
k efektivnějšímu daňovému systému či proč úspora v daném výdaji je více žádoucí než
úspora jinde (Švejnar, Dušek, Semerák, 2010).

2.1.

Sociální služby v době finanční krize a krize sociálního státu
S ekonomickou i politickou krizí dochází i ke krizi sociální, zejména krizi sociálního

státu. Sedláček mluví o krizi jako o mezistupni, který je nutný k přechodu k z jednoho
stupně na stupeň vyšší. Ekonomika má v sobě zabudovanou tendenci se uchylovat ke
krizím. Krize je fenomén růstu, má to vztah mezi vzestupem a propadem (Sedláček, 2009).
Koncepce pojetí sociálního státu (welfare state)14 se postavilo myšlenkám klasického
liberálního pojetí, které je utvořeno na principu, že stát nemá vstupovat do sféry
ekonomické ani sociální, protože trh, jako synonymum spravedlnosti, vytváří vhodné
prostředí pro celou společnost. Důsledky procesu industrializace a jejich dopady na životní
podmínky lidí však vyvolaly důvody k přehodnocení pojetí absolutního trhu v souvislosti
se zajištěním sociálních jistot. V tomto prostředí byla podpořena myšlenka, že tržní
mechanismus sám o sobě nemůže zajistit pro společnost jako celek vhodné životní sociální
podmínky. Sociální stát tedy regulačně vstupuje systémem veřejné politiky do tržního
hospodářství a přebírá na sebe odpovědnost za zabezpečování stability a prosperity
společnosti jako celku. Koncept sociálního státu je typický pro demokratické země
s relativně vyspělou tržní ekonomikou. Odpovídající životní standard se stává pro občana
sociálním právem spolu s právy občanskými a politickými. Přerozdělování, které je
hlavním principem sociálního státu, však přináší od devadesátých let minulého století
rizika, která způsobila to, že sociální stát zažívá krizi svého fungování. Tato krize spočívá
v náročnosti financování tohoto systému (Krebs, 2010). Večeřa definuje příčiny krize
sociálního státu jako:
-

Krizi ekonomickou (krize nákladů a krize efektivnosti)

-

Krizi politickou (krize legitimity, ztráta sociálního konsenzu)

14

Definice sociálního státu je různorodá, odvíjí se od jedinečnosti národních kultur. Martin Potůček definuje
sociální stát takto: „ stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické
politice prosazuje myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž
věcí veřejnou“, viz.: : [online]. [cit. 27. 4. 2012]. Dostupné z:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1t>.
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-

Krizi demografickou (Večeřa, 1996)

Podle Kellera je postupující krize sociálního státu souběžnou krizí tří součástí
systému: národního státu, trhu práce a nukleární rodiny. Dalším důvodem je přechod
ekonomicky aktivních lidí z oblasti průmyslu do oblasti služeb. Terciární sektor je sice
schopen kompenzovat úbytek pracovních míst z oblasti průmyslu, z ekonomického
hlediska je považován za vyšší stupeň vývoje, ale nedosahuje zdaleka takový hospodářský
růst a často souvisí s nižšími mzdami, které lidem neumožňují dostatečně se pojistit nebo
platit vyšší daně (Keller, 2005).
Pick říká, že soudobé civilizační výzvy, technická revoluce i globalizace ve své
funkci vyžadují posílit sociální stát, zejména zvýšit míru solidarity. Za racionální řešení a
východiska považuje regulování kapitálových toků, přehodnocení dosavadní politiky
znevýhodňující zahraniční obchod méně vyspělých ekonomik, rozvoj společnosti znalostí,
posilování sociální soudržnosti. Strategicky se zamýšlí nad soutěží společenských systémů,
které májí vést k vývoji multipolárního světa tak, aby nevítězila jen jedna supervelmoc
(Pick, 2004).
Solidarita je hodnotou, jejíž uplatňování vede k vzájemné podpoře, k sociální
soudržnosti společnosti, k prevenci sociálních konfliktů a k zajištění lidsky důstojného
života všem občanům. Je morální a etickou normou, respektovanou každou vyspělou
společností (Krebs, 2010). Břímě, které má stát řešit cestou solidarity, soustavně roste,
vzniká střet mezi těmi, kdo přispívají a těmi, kdo získávají. (Krebs, 2010).

2.2.

Nová sociální rizika
Nová

sociální

rizika

jsou

podle

Sirovátka

spojena

s nezvladatelností

či

nekontrolovatelností příčin vzniku a se selháním jejich řešení pomocí tradičních
politických nástrojů a institucí sociálního státu (Sirovátka, 2010). Jde o plošnější a
intenzivnější novou chudobu, která postihuje široké vrstvy obyvatelstva ve vyspělých
ekonomikách. Keller konstatuje, že zatímco stará rizika, závislá spíše na osobních
dispozicích byla dříve zvládána systémově, nová rizika produkovaná systémově, jsou
zvládána individuálně (Keller, 2011b).
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Mezi nová sociální rizika moderní společnosti můžeme zařadit nové formy
nezaměstnanosti, rostoucí zadluženost a nesolventnost širokých vrstev obyvatelstva včetně
rodin s dětmi, riziko rostoucí chudoby v podobě existenčního ohrožení neaktivních skupin
obyvatelstva (např. invalidů, seniorů, psychiatricky nemocných), bezdomovectví a
extrémní vyloučení.
Nezaměstnanost bývá spojována s největší sociální nejistotou, jejíž dlouhodobý
charakter způsobuje hlubokou sociální exkluzi a chudobu. Podle Becka je trvalým
produktem tržní společnosti, avšak v globalizované společnosti již nejde o rozdělení
nezaměstnaných, ale o rozdělení rizik nezaměstnanosti (Beck, 2004). Beck, Sirovátka,
Mareš nebo Keller však upozorňují na „novou chudobu“ nebo „pracovní chudobu“, která
souvisí se zaměstnaností. Tito sociologové mluví o „flexibilitě práce“ v souvislosti
s přeměnou podniků na síťové fungování, což znamená plošné upřednostňování dílčích a
krátkodobých pracovních kontraktů na omezenou pracovní dobu a tendenci přecházet od
klasického zaměstnaneckého poměru k mnohem volnějším vztahům mezi firmou a
formálně samostatnými dodavateli a subdodavateli jednotlivých úkonů, produktů a služeb
(Keller 2011a). Růst rizika pracovní chudoby se týká nejen nekvalifikovaných dělníků jako
dříve, ale celého produktivního věku nevyjímaje vysokoškolské absolventy. S tlakem na
kvalifikace práce se rozšiřuje životní styl bez rodinných závazků s negativním dopadem na
demografický vývoj.
Dalšími sociálními riziky spojenými s trhem práce je rozsáhlost existence šedé
ekonomiky, jejíž hlavním projevem je nelegální trh práce (práce na černo). Nelegálnost
spočívá hlavně v následných projevech, jako je neplnění daňových povinností včetně
sociálního pojištění. Kromě makroekonomických nepříznivých dopadů se skupiny
dlouhodobě a někdy celoživotně vystavují nebezpečí exkluze ve formě chudoby ve stáří,
zadluženosti a bezdomovectví. Důvodem k rozhodnutí pracovat na černo mohou být kromě
ekonomických také sociální, kulturní, demografické, etnické a politické, tedy mohou
přesahovat dimenzi osobního rozhodnutí jedince.
V souvislosti s národními a etnickými menšinami dochází v české společnosti ke
zhoršování vzájemných vztahů. Myšlenky xenofobie, antisemitismu a rasismu se projevují
ve velké míře u mladé generace. Pojetí různých extrémistických „ismů“ ve společnosti
souvisí s globalizací kultur a náboženství, s multikulturním pojetím nebo netolerancí
různých hodnot a současně se složitostí hledání národní i osobní identity jednotlivce.
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V souvislosti s demografickým vývojem se mění sociální postavení seniorů.
V souvislost s pomalou valorizací důchodů a výší důchodu se zhoršuje bytová dostupnost
pro seniory a v konečné fázi i dostupnost sociálních služeb.

2.3. Financování sociálních služeb
Financování sociálních služeb je vícezdrojové, je realizováno prostřednictvím
několika zdrojů, které jsou na sobě nezávislé. Na financování se podílí stát dotacemi
MPSV popřípadě jiných ministerstev, obce a kraje dotacemi z rozpočtů obcí a krajů nebo
příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Uživatel hradí za sociální služby jednak
z vlastních zdrojů a jednak prostřednictvím příspěvku na péči15, který je příjemci příspěvku
na péči vyplácen ze státního rozpočtu. Na financování sociálních služeb participují také
zdravotní pojišťovny za zdravotní úkony provedené pracovníky poskytovatelů sociálních
služeb, obvykle nelékařského personálu. Poskytovatelé sociálních služeb usilují o
dostupnost zdrojů, které jsou uskutečňovány prostřednictvím příspěvků od zřizovatelů,
z darů nebo ze sbírek. Významným zdrojem mohou být finance z projektů Evropské Unie
a individuálních projektů EU16. Dalším zdrojem může být hospodářská činnost
poskytovatelů. Konečným faktem ale zůstává dominantní závislost na veřejných
rozpočtech.
Následující graf 2 ukazuje vývoj vynaložených prostředků státu do oblasti sociálních
služeb v letech 1995 až 2010 v poměru veřejných prostředků a úhrad od uživatele. Zlom
v roce 2007 nasvědčuje faktu, že objem finančních prostředků na sociální služby značně
vzrostl díky příspěvku na péči. Podíváme-li se však na analýzu účinného využití příspěvku
na péči, zjistíme mnoho závažných problematických determinantů.

15

Příspěvek na péči je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
Příspěvek na péči je přiznáván ve čtyřech stupních podle závažnosti závislosti na jiné osobě (I- 800 Kč, IIKč 4 000 Kč, III- 8 000 Kč, III- 12 000 Kč). Pomoc zajišťuje osoba blízká, pečující osoba nebo registrovaný
poskytovatel sociálních služeb. Srov.: zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7-11.
16
Individuální projekty jsou finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Jsou předkládány z úrovně
příslušných krajů. V období let 2007-2013 ČR využívá prostředky ESF prostřednictvím tří operačních
programů: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Praha –
Adaptabilita. Srov. www.esf.cz
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Graf 2: Financování sociálních služeb

Zdroj: Krebs, V., Průša, L. Financování sociálních služeb - teoretická východiska a skutečnost. in: Sborník z
mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa 2011.

Cílem zavedení příspěvku na péči je posílení koupěschopné poptávky a vytvoření
tržních atributů v rámci systému sociálních služeb. Dalšími cíli příspěvku na péči je podle
Víška především:
-

zabezpečení svobodné volby způsobu výběru sociální služby a reverzibilní
přechod od „pasivního pacienství“ k „aktivnímu klientství“

-

sjednocení podmínek pro získání veřejných prostředků pro všechny subjekty
poskytující sociální služby

-

nastartování procesu deinstitucionalizace a individualizace péče (Víšek, 2012)

Odborníci poukazují na to, že se nedaří tyto cíle naplnit, protože značná část
příjemců nevyužívá dávku na stanovený účel nákupu sociálních služeb, ale ke zvýšení
svých příjmů a k úhradám svých závazků či závazků členů rodiny. V roce 2011 bylo na
příspěvek na péči vydáno ze státního rozpočtu 18,1 miliardy korun (to je o 1,5 miliardy
méně než v roce 2010), což bylo způsobeno snížením dávky I. stupně z 2000 Kč na 800
Kč. Z příspěvku na péči se vrací do sociálních služeb 31%, jak ukazuje graf 3.
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G
Graf 3: Struk
ktura příjeemců příspěěvku na péči podle typ
pu poskytoované péče v roce
2010

Zddroj: Víšek, Peeter. Optimaliizace sociálnícch služeb, VÚ
ÚPSV, 2012.
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poskytovateli pak rozhoduje ministr práce a sociálních věcí na návrh dotační komise
MPSV ustanovené pro tyto účely. Obecný názor poskytovatelů i odborné veřejnosti je, že
státní financování sociálních služeb je netransparentní.
Náklady za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě
uzavřené s poskytovatelem služby. Úhrady uživatele jsou státem regulovány17, některé
služby jsou ze zákona poskytovány bez úhrady18, u jiných je omezena maximální výše
úhrady. Například u sociální služby „domov pro seniory“ činí maximální výše úhrady 180
Kč denně za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, a
150 Kč maximálně za poskytnutí celodenní stravy19. Při výpočtu měsíční úhrady
31denního měsíce činí úhrada uživatelem 10 230 Kč, přičemž je uživatelům této služby
garantováno, že jim po úhradě nákladů za stravu a pobyt musí zůstat alespoň 15% z jejich
příjmu. Z výpočtu vyplývá, že minimální příjem důchodce, který si kupuje tuto sociální
službu, musí být nejméně ve výši 11 764 Kč měsíčně. Pokud budeme reflektovat
výslednou částku, která je potřebná pro úhradu služby, a srovnáme jí s částkou průměrného
důchodu v ČR20, zjistíme, že prognóza sociálních jistot obsahuje vážné riziko v podobě
dostupnosti sociálních služeb pro seniory.

2.4.

Zvyšování kvality sociálních služeb
Vytváření kvality sociálních služeb je proces, který směřuje k cíli uplatnit poslání

(veřejný závazek) co nejlepším způsobem v prostředí konkurence, očekávání zákazníků,
vývoje lidských a sociálních práv v kontextu společensko-politického zadání. Zajištění
kvality sociálních služeb je zákonnou normou a jednou z povinností poskytovatelů.
Sociální služby se ocitají na křižovatce vztahů se státem, zřizovatelem,
poskytovatelem a uživatelem a prolínají v sobě profesní a komerční přístupy. Kvalita
v sociálních službách je proto mnohodimenzionální ve svých vztazích, je otázkou „kdo,
17

Dle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále zejména dle vyhlášky MPSV č.
505/2006 Sb.
18
Bez úhrady jsou podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovány tyto sociální služby:
sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby
následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních centrech a
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen.
19
Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., §15.
20
Průměrný důchod v ČR k srpnu 2012 je u mužů Kč 11 908 s u žen 9 750 Kč.
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koho a co hodnotí“ a můžeme zde získat mnoho pohledů do iniciativ, nástrojů a strategií,
jak prezentuje Bednář v typologiích iniciativ pro kvalitu v tabulce 1.
Tabulka 1: Typologie iniciativ pro kvalitu

Zdroj: Bednář, Martin. Caritas. VOŠ – prezentace. Kvalita nejsou jen standardy socálních služeb.

Kvalitu můžeme definovat jako výsledek mezi očekáváním a výkonem. Kvalita je
sama o sobě výsledkem hodnocení. Hlavním předpokladem kvalitního hodnocení je umět
stanovovat cíle, k čemuž potřebujeme znát očekávání (potřeba a hodnoty) a určit cesty
(procesy), které vedou k cíli. Očekávání vyjadřujeme definováním hodnotících kritérií
(indikátorů kvality), kterými mohou být konkrétní ukazatelé, jež nám zodpoví otázky o
procesech, o spokojenosti, o výkonnosti o provázanosti s okolím (MPSV, 2008).
Drucker definuje kvalitu, když podněcuje dělat správné věci správným způsobem
(Drucker 1994). Evropská charta kvality (Paříž 1998) popisuje „kvalitu jako cíl snažení po
dokonalosti, je metodou a způsobem podpory aktivní účasti pracovníků, založená na
angažovanosti a odpovědnosti každého jednotlivce“ (Krajský úřad, 2008: 9).
28

Kvalita sociálních služeb je v současné době poskytovateli chápána jako míra
naplnění Standardů kvality sociálních služeb. Bednář však chápe problematiku šířeji a říká,
že kvalita nejsou jen standardy (Bednář, 2006). Kvalita především souvisí s komplexem
fungování všech úrovní v organizaci, řízení organizace směřuje k výraznějšímu
prosazování tzv. měkkých dovedností, pevné hodnotové orientace a společenské
zodpovědnosti organizací (Bednář, 2006).
Systém vytváření kvality se vyvíjel nejdříve v komerční sféře. Zatímco dříve
ekonomika vykazovala spolu s řízením rovnovážný stav, koncem 20. století se kolísání
ekonomického cyklu stalo neoddělitelnou charakteristikou ekonomiky. Pokud dříve
převládala statika nad dynamikou, rovnoměrný pohyb nad změnou, nyní se póly naprosto
převrátily. Změna jako „trvalý způsob existence“, se stala „magickou výzvou moderního
managementu“ (Stýblo, 2008: 67). V souvislosti s touto realitou, rozvojem trhu a
náročností požadavků zákazníků na výrobky a služby, s nutností obstát před konkurencí je
vývoj managementu kvality nepostradatelným nástrojem k prosperitě. Novou situaci a
klima na světových trzích plně pochopili japonští stratégové. Ti jako první docenili teorii
W. Edwardse Deminga o komplexním přístupu k řízení kvality. Japonci tak dokázali
integrovat kvalitu do celé organizace a rozvíjet kulturu neustálého zlepšování. V 70. letech
20. století v době zaostávání amerického průmyslu se zejména automobilové podniky
začínaly inspirovat zmíněnými novými přístupy ke kvalitě a výsledkem byla koncepce
modelu TQM21. V 80. letech potom začínají být navrhovány normy ISO22 řady 9000 a
evropský model EFQM23.
Odborníci se shodují na tom, že z komerčních přístupů se pro sociální služby nejlépe
hodí model EFQM, neboť je mnohem komplexnější než standardy kvality (MPSV, 2008).
Nicméně je potřeba konstatovat, že komerční modely se v sociálních službách doposud
zřídkakdy uplatňují24.
Model EFQM byl vyvinut na konci 80. let 20. století na zakázku významných
evropských firem s cílem reagovat na japonskou a americkou konkurenci. V roce 1988
byla založena Evropská nadace pro management kvality s programem Evropské ceny za
21

Total Quality Management
International Standard Organization
23
European Foundation of Quality Management
24
Příkladem uplatnění normy ISO 9001 je např. občanské sdružení Agentura osobní asistenční služby v
Děčíně nebo středisko EBEN-EZER, které v Českém Těšíně provozuje Slezská diakonie. Zdravotnických
služeb nebo školských zařízení je však v registru uvedeno mnoho, stejně tak např. městských úřadů.
22
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Standardy se týkají všech sociálních služeb a jsou formulovány obecně, proto jsou
použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na její charakter, velikost nebo právní
formu poskytovatele. Standardy jsou rozděleny jako procedurální, personální a provozní.
K jednotlivým standardům jsou ve vyhlášce uvedena kritéria, která definují podrobnější
obsah jednotlivých standardů.
Rizika zavádění standardů kvality spatřuje Bednář v náročnosti naplnění standardů.
Povinnost vypracovat mnoho vnitřních pravidel se může jevit jako příliš byrokratická,
formální naplňování standardů ze strachu z inspekce může vést až k frustraci pracovníků a
k efektu zpochybnění dosavadního přesvědčení pracovníků, že odvádí dobrou práci
(Bednář, 2006). S platností od 1. 1. 2012 spadají inspekce sociálních služeb do kompetence
Úřadu práce. Magistrát hl. m. Prahy skončil s výkonem inspekcí kvality sociálních služeb
ke dni 31. 12. 2011.
Naplňování kvality sociálních služeb se děje i prostřednictvím komunitního
plánování. Povinnost plánovat sociální služby, respektive zpracovávat střednědobé plány
rozvoje sociálních služeb, stanovuje zákon O sociálních službách pro kraje (Zákon
108/2006, §95d) a ministerstvo (Zákon 108/2006, §96b). Obcím zákon umožňuje
zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb (Zákon 108/2006, §94d).
Novelizací zákona o sociálních službách (Zákon 206/2009) došlo k rozšíření
povinností v oblasti plánování sociálních služeb jak na straně obce, tak i kraje. Obec
konkrétně v rámci spolupráce sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních
služeb, kraj informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování.
Důležité je bezesporu propojení s financováním krajů, kdy střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb krajů jsou povinnou přílohou souhrnné žádosti krajů o dotaci ze státního
rozpočtu.
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3. Budoucnost sociálních služeb
Budoucnost sociálních služeb je tvořena kontextem aktivit na státní a oblastní úrovni.
V širším rámci však tvoří stát podmínky pro celý systém, a to především legislativními
normami. V jednotlivých oblastech systému, v souvislosti s budoucností a vývojem
prosperity sociálních služeb, můžeme naznačit diskutované změny a trendy pro vývoj
sociálních služeb:
-

Změny v systému financování

-

Změny v systému plánování a dostupnosti sociálních služeb

-

Změny v kompetencích a rolích

-

Profesní rozvoj sociálních služeb

Sociální služby je nutno chápat především jako ekonomickou kategorii. V návaznosti
na druhou kapitolu diplomové práce, která se zabývá financováním sociálních služeb,
můžeme tvrdit, že současný systém financování nevytváří principy, které by vedly
k efektivitě. Strategie zefektivnění financování Ministerstvem práce a sociálních věcí
spočívá v přípravě komplexní změny financování od roku 2014. Ta bude spočívat ve
víceletém financování prostřednictvím krajů, za jasně daných podmínek hodnocení žádostí
o dotace, jejichž podmínky bude upravovat vyhláška. Mezi další návrhy zaměřené
k odstranění závislosti poskytovatelů, patří dle Víška a Průši, zrušení maximální výše
úhrad za pobyt a stravu v pobytových a ambulantních sociálních službách sociální péče
(Víška, Průša, 2012).
Zastánci liberalizace sociálních služeb a vzniku tržního prostředí, především ve
službách sociální péče, mluví také o příjmových a majetkových možnostech uživatelů
služeb včetně důsledného uplatňování vyživovacích povinností dětí ke svým rodičům.
Chtějí, aby uživatelé služeb, především v domovech pro seniory, platili za poskytované
služby, spolu s přiznaným příspěvkem na péči a úhradou ošetřovatelské a rehabilitační
péče, ze zdrojů zdravotních pojišťoven skutečnou výši provozních nákladů daného
zařízení, včetně přiměřeného zisku. Tím by byla vytvořena poptávka po službách, která by
podle tržních principů vytvořila nabídku nových sociálních služeb. Tím by s největší
pravděpodobností došlo k diferenciaci sociálních služeb, převážně v oblasti pobytových
služeb. Tento způsob by dal příčinu pro vznik různých druhů služeb s širokou škálou
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dostupnosti, od chudobinců až po moderní jednolůžkové hotely s kompletními službami
(Víška, Průša, 2012).
Na druhé straně, v souvislosti s rostoucí chudobou a demografickým vývojem, by
bylo nutné vytvořit strategii realizace služeb sociální péče pro chudé a nastavit kritéria,
která by zajišťovala určitou úroveň služeb. Tržní mechanismus předpokládá možnost
dosahování zisku při poskytování sociálních služeb. V této dimenzi to znamená, že služby
by mohly být dostupné i těm, kdo nemají dostatek prostředků k tomu, aby si tyto služby
mohli koupit.
Navíc, podle sílících signálů z Evropské komise, nejsme daleko od doby, kdy se
bude i na tento sektor pohlížet jako na prostředí ekonomické konkurence, a kdy budou
i v sociálních službách řešeny otázky veřejné podpory a zadávání zakázek atd. (Macela,
2010).
Horecký prezentuje prognózu z pohledu dlouhodobého podfinancování sociálních
služeb a říká, že mezi dopady bude patřit ukončení činnosti poskytovatelů neefektivních
služeb s minimálním počtem uživatelů a vysokým podílem fixních nákladů, omezování
odborného sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Bude docházet k omezování
terciárních nákladů na vzdělávání a systematické zvyšování kvality sociálních služeb
(Horecký, 2009).
Financování by mělo být strategicky spjato s plánováním. Odborná veřejnost
poukazuje na to, že do takového systému plánování by měly patřit i obce, jako územní
celky, zodpovědné za mapování sociálních potřeb pro své teritorium, včetně rozboru
očekávaného vývoje demografické struktury a konfrontace s názory uživatelů a
poskytovatelů.
Priority sociálních služeb by pak měly být stanoveny nejen ve střednědobém, ale i
v dlouhodobém horizontu. Víšek to vysvětluje na příkladu chudoby a říká, že by měl být
posílen vztah občana s obcí: „ problém chudoby je možno řešit poskytnutím sociální dávky,
ale chudoba, to je především izolace, která vede k napětí a k postupné ztrátě schopností
dostát běžným zvyklostem občanských kontaktů“ (Víšek, 2012: 35). Podporou komunitního
plánování má být zařazení do integrovaných rozvojových programů, spolu s návazností na
jiné obory, jako je vzdělávání, bydlení, infrastruktura a další (Víšek, 2012). V souvislosti
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s poskytováním sociálních služeb by měly obce posilovat princi subsidiarity v jejich
zřizovatelských funkcích s návazností na financování. Obce a města však zatím nemají
garanci finanční participace státu při financování sociálních služeb.
Diskutabilní je také role státu v dlouhodobém konceptu kontroly kvality v sociálních
službách. Inspekce se stávají stále více byrokratizovaným procesem a v budoucnosti
nemusí plnit svůj účel. Původní diskutované garance, že státní certifikát kvality bude,
alespoň z části, garancí finanční, jsou bezpředmětné. Určitým vývojem v této oblasti je
kvalita sociálních služeb v souvislosti s konkurenčním prostředím.
Opomenout rovněž nelze dlouhodobou absenci jakékoliv koncepce rozvoje
sociálních služeb na státní úrovni. Prvním koncepčním materiálem můžeme označit Bílou
knihu v sociálních službách26, poté střednědobé plány MPSV. Koncepce však nemají
přílišný vliv na praktický dopad sociálních služeb. Legislativní, taxativní typologie
sociálních služeb může být v budoucnu problémem pro ty poskytovatele, kteří poskytují
komplexy služeb, například součástí pečovatelské služby může být průvodcovská a
předčitatelská služba, provozována v rámci pečovatelské služby (Víšek, 2012).
Profesní vývoj sociálních služeb se ubírá cestou deinstitucionalizace, která si klade
za cíl nahrazovat velkokapacitní zařízení ústavní péče jinými formami, jako je chráněné
nebo podporované bydlení, komunity, upevňování role rodiny a neformálních vztahů.

26

Konzultační dokument, předložený vládou v roce 2003, v kterém jsou formulována doporučení vycházející
z hlavních vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v evropských zemích, např. princip nezávislosti,
autonomie, sociálního začlenění, respektování potřeb nebo rovnosti přístupu (Havrdová, 2011).
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4. Zápas o kontinuitu sociálních služeb prostřednictvím řízení změny
Kontinuita (z lat. continuus) znamená nepřerušenou souvislost, plynulost, nepřetržité
navazování a spojité pokračování. Kontinuita je spjata s udržitelností systému, ať už jde o
organizační (vnitřní systém) nebo o vnější ekonomické a sociální vlivy stupňující potřebu
změn (viz.: graf 5). Ačkoliv kontinuita předpokládá úsilí managementu o souvislosti
prostřednictvím logických a předvídatelných strategií, prognóz, analýz, BCM, přesto má
kontinuita své limity spojené s nepředvídatelností „doby diskontinuity“ (Drucker 1994b).
Nejobecnější dokument udržitelnosti je „Strategie udržitelnosti rozvoje České
republiky“. Dokument byl přijat usnesením vlády v roce 2004, identifikuje přetrvávající
neudržitelné trendy ve vztahu ke změně klimatu, užití energie, veřejnému zdraví, chudobě
a sociálnímu vyloučení, demografickým tlakům a stárnutí společnosti, nakládání
s přírodními zdroji, ztrátě biodiverzity, dopravě. Základní úlohou dokumentu je upozornit
na existující nebo potenciální problémy, iniciovat opatření ke zmírnění rizik, jež by mohly
udržitelnost ČR ohrozit, viz.: graf 5 (Ministerstvo ŽP, 2010).

4.1.

Kdo řídí změnu v sociálních službách?
Kontinuita uvnitř organizace je zajišťována realizací změn pracovníků disponujících

znalostmi. Znalosti můžeme chápat jako předpoklady ke schopnostem integrace myšlenky
a koordinované činnosti. Znalosti zahrnují složku explicitní (informace) a tacitní, která je
spoluvytvářena osobní, kulturní a společenskou dimenzí činnosti pracovníků v organizaci.
Tacitní znalosti představují zkušenosti, dovednosti, intuice, osobní představy, mentální
modely jedince nebo skupiny a jsou svázány s činností, postupy, rutinami, idejemi,
hodnotami nebo emocemi (Veber, 2011).
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G
Graf 5: Strattegická vizee udržitelnéého rozvojee ČR

Zddroj: Ministersstvo životního
o prostředí, radda vlády pro udržitelný
u
rozvoj, 2010.
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Graf 6: Ekonomické a sociální vlivy stupňující potřebu změn v organizacích

Zdroj: Kotter 2000: (vlastní zpracování).

V prostředí sociálních služeb je klíčovou znalostní osobou především sociální
pracovník. V literatuře se role sociálního pracovníka většinou profiluje do profesní práce
s klientem, nicméně poskytování sociálních služeb přináší pro sociálního pracovníka
kumulaci rolí spojených s kompetencemi středního managementu. Střet rolí sociálního
pracovníka se může projevit zejména v těch organizacích, jejichž finanční situace
neodpovídá možnému rozvoji středního managementu. Mezi úkoly, kterými se zabývá
střední management, často sociální pracovník patří:
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4.2.

-

Vedení týmu

-

Hodnocení zaměstnanců

-

Organizování a plánování provozu sociálních služeb

-

Vykazování dat, statistik

-

Vyhodnocování indikátorů úspěšnosti poskytování sociálních služeb

-

Administrativa spojená s organizačním prostředím

Smysl nikdy nekončících změn
Poskytovatelé sociálních služeb mohou chápat smysl změn především v získávání

těch organizačních vlastností, které zajišťují stabilitu význačnosti a jedinečnosti vlastního
poslání. Podle Druckera jde o to „zlepšit se v tom, co děláme dobře“ (Drucker 1994a: 61).
Drucker říká, že zvyšování výkonnosti musí být s posláním v kontinuitě (Drucker 1994a).
„Poslání je to nejpodstatnější, od čehož se organizace nemá odklánět“ (Drucker 1994a:
98). Poskytovatelé sociálních služeb někdy v souvislosti s finanční stabilitou, reagují na
finanční výzvy a realizují projekty, které se vlastnímu poslání oddalují. Může tak vzniknou
přílišná květnatost činností, které mohou ztrácet srozumitelnost pro společnost, zákazníky i
zaměstnance. Drucker říká, že organizace potřebují strategii k definici poslání a cílů
organizace a musí ji přeměnit na výsledky, jistě i prostřednictvím řízení změn (Drucker,
1994a).
Smyslem změn je budování organizace jako systému spolupracujících lidí.
Organizace musí být budována na přednostech lidí, nikoliv na jejich slabinách (Drucker
128). V tomto smyslu se mohou změny odehrávat v oblasti procesu budování
organizačních struktur, delegování, vyjasňování vzájemného očekávání, budování účinné
zpětné vazby, motivace, týmové spolupráce nebo společné důvěry. Téměř každá změna se
zcela jistě dotýká lidí, jejich naděje, strachu, či odporu. V tomto ohledu není možný
kompromis, buď organizace pomůže zaměstnancům se rozvíjet, nebo ustrnout (Drucker,
1994a). To, že se v organizaci něco děje, často poznáme na zaměstnancích. Drucker říká,
že „hádky a roztržky mohou být důsledkem toho, že se organizace rozrůstá příliš rychle a
její dosavadní struktura již přestává vyhovovat, lidé ztrácejí orientaci v tom, za co nesou a
nenesou odpovědnost a začnou svádět věci jeden na druhého“ (Drucker, 1994a:103).
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„Myslíme stále ještě v intencích malé ubytovny, přestože jsme si mezitím postavili hotel se
šesti sty pokoji“ (Drucker, 1994a: 103).
Smyslem nikdy nekončících změn je schopnost pohledu do budoucnosti s bohatstvím
mnoha zkušeností z minulosti. Tvorba a zavádění změn je neustálý proces převážně v těch
oblastech, které zajišťují výkon organizace. Je to růst ve správném čase. Drucker
v souvislosti s neustálou změnou říká, že existuje strategie, která nikdy neselže, a to je
schopnost změnit priority a organizace v okamžiku, kdy slaví úspěchy (Drucker, 1994a).
„Základním předpokladem úspěšné inovace je schopnost vidět ve změně příležitost, nikoliv
hrozbu.“ (Drucker, 1994a: 67) a platí i dále „Ani chvíli nevěřte tomu, že pro inovační
strategii existuje jednotný předpis. Každá inovační strategie vyžaduje originální, zbrusu
nové myšlení“ (Drucker, 1994a: 69), často související s učením. „Přestaňme vycházet
z toho, co už dávno víme. Začněme zjišťovat to, co se musíme naučit“ (Drucker, 1994a: 69).
Učení se je dalším velkým významem probíhajících změn. Dívat se na organizaci jako na
systém, v různých kontextech a v propojení.
Smyslem nikdy nekončících změn je zcela jistě udržitelnost organizace poskytující
sociální služby. Organizace zcela jistě musí reagovat na vývoj a změnu cílové skupiny
uživatelů a přizpůsobit tomu své služby, musí reagovat na vývoj financování, tlak na
zeštíhlování či rozšiřování své struktury, v závislosti na vnějších nebo vnitřních
podmínkách.
Smyslem nikdy nekončících změn je mít potřebu nadhledu a souvislostí. Dívat se na
organizaci jako na systém spojený s blízkým či dalekým profesním okolím. Nutit své
spolupracovníky i vrcholové vedoucí trávit dost času mimo instituci. Jenom tak si udrží
vysoké povědomí o účelu existence své instituce. Jste-li stále v organizaci uzavřeni, nikdy
to nikam nedotáhnete (Drucker, 1994a). „Je velmi snadné nechat se „unést“ vnitřními
problémy a izolovat se tak od okolního světa“ (Drucker, 1994a).
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4.3.

Učící se organizace a její kultura
Teoretický koncept učící se organizace poprvé zformulovali Chris Argyris a Donald

Schön. Jde o teorii, jejímž obsahem je dosažení rovnováhy, jednak mezi individuální
iniciativou nebo tvořivostí, a dále mezi pravidly nebo řádem v organizačním fungování.
Učící

se

organizace

se

snaží

slaďovat

individuální

i

týmovou

výkonnost

(managementmania c). Koncept organizačního učení podle Argyrise a Schöna rozeznává
učení pomocí jednoduché nebo dvojité zpětnovazebné smyčky. Jednoduchá smyčka
modifikuje pouze chování, dvojitá vede k významnému zásahu do mentálních předpokladů
a myšlení, z kterého se chování rodí. (Havrdová, 2008).
Na tyto autory navázal Peter Senge, který pohlíží na organizace jako na dynamické
systémy. Ve vztahu k řízení změny nabízí Senge velmi hlubinný pohled na řešení
problémů, které souvisejí s vývojem a zlepšováním organizace. Tento koncept spočívá
v budování organizace v rámci následujících pěti disciplín (Senge, 2007):
-

osobní mistrovství

-

mentální modely

-

sdílená vize

-

týmové učení

-

systémové myšlení

Systémové myšlení je disciplínou s cílem „schopnosti vyrovnávat se s obrovskou
složitostí“ (Senge 2007: 259). Systémové myšlení umožňuje vidět celky, systémy a
struktury. Spočívá ve schopnosti vnímat spíše vztahy, než lineární řetězce příčin a
následků, a dále ve schopnosti vnímat spíše procesy změny, než okamžité stavy (Senge,
2007). Běžný jazyk, který vyjadřuje lineární způsob vidění a uvažování, nahrazuje Senge
jazykem vzájemných vztahů, který vychází z předpokladu, že skutečnost je tvořena kruhy
příčinnosti. Rozpoznání kruhů příčinnosti se děje v procesu zpětné vazby, jejíž koncepce
zahrnuje oboustranný tok vlivu, který může být jak příčinou, tak následkem. Systémové
myšlení je myšlení o strukturách, které nehledají vždy jednoduché pohledy nebo řešení
(Senge, 2007).
Ve spojitosti se strukturou Senge říká, že „Struktura je příčinou chování a projevuje
se prostřednictvím lidského záměru a jeho jednání“… a dále konstatuje, že “kořeny naší
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bezmocnosti tvoří schopnost vnímat jen jednotlivé činy a neschopnost vidět strukturu“
(Senge 2007: 95). Lidský činitel z pohledu systémové perspektivy je „částí
zpětnovazebního procesu“ (Senge, 2007: 95).
Systémové myšlení ve struktuře Senge řeší i ve spojitosti s odpovědností.
Odpovědnost, na rozdíl od lineárního pohledu, který nachází jednoduché těžiště
odpovědnosti (on, ona, ono za to může), se vzdává předpokladu, že existuje pouze jediný
odpovědný jedinec (Senge, 2007). „Odpovědnost za problémy, které vytváří systém, nesou
všichni“ (Senge, 2007: 96).
Prvky systémového myšlení, podle Sengeho, se skládají jednak z posilující a z
vyvažující zpětné vazby, a dále z prodlevy. Senge doporučuje osvojit si konkrétní struktury
systémových archetypů, jakousi předlohou nebo analogií příběhů, které se neustále
v různých situacích opakují. Manažeři, kteří začnou myslet v souvislostech systémových
archetypů v každodenních aktivitách, odkrývají principy vytváření vlastní skutečnosti
(Senge, 2007).
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5. Management řízení změny
Změna může být chápána jako příležitost pro tvorbu nové stability nebo jako
traumatická záležitost či ohrožení, může mít charakter růstu i degenerace. Drucker říká, že
„úspěch změnu předpokládá a zároveň, změna vyžaduje mnoho velice usilovné práce.
Pokud organizace nepovažuje vedení změny jako úkol, nepřežije“ (Drucker, 2006: 83).
Proces uskutečňování změn nesmí být chaosem, musí mít pevný řád. Řízení změny musí
být promyšlenou, systematickou a plánovanou prací, která má vést především k využití
příležitostí a získání výhody, či prvenství. Řízení změny se odehrává v dílčích krocích a
neustále si klade otázku: „Čeho se má dosáhnout? Co se má dělat a jak? Kdo bude změnu
řídit, organizovat a realizovat? Jakými prostředky bude změna realizována? Jaká rizika je
nutné zvažovat?“ Změna je „podstatou vývojového procesu“ (Veber, 2011: 467)
společensko-ekonomického organismu.
Vývoj prostřednictvím řízení změn v organizacích, které poskytují sociální služby, je
spatřován

především

v neustálém

vylaďování

zdrojů

k aktuálním

ekonomickým

podmínkám, ve změnách řízení a vedení lidských zdrojů, v organizačním uspořádání a ve
vyladění výkonu, v reakcích na vývoj práv klienta jako rovnocenného partnera, v celkovém
zvyšování kvality sociálních služeb v nárocích legislativního rámce. Dle Vebera
management změn spočívá v připravenosti reakcí na vnější či vnitřní podněty a
v schopnosti iniciace změny, její pružné přípravy, realizace a využívání (Veber, 2011).
„Implementace kvantitativních nebo kvalitativních změn je výsledkem cílevědomého
působení člověka a jeho tvůrčí aktivity“ (Veber, 2011: 467).

5.1.

Typologie a příčiny změn
Typologie změn je různorodá, obsah změny může mít nejrůznější charakter podle

důležitosti, povahy, rozsahu, hodnotové orientace, či řídící strategie.
Armstrong mluví o dvou typech změn. První je strategická změna, která se zabývá
transformací organizace. Budoucí stav je definován strategickou vizí a může se týkat účelu
a poslání organizace, podnikatelské filozofie, růstu, kvality, hodnot týkajících se lidí nebo
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potřeb zákazníků. „Ke strategické změně dochází v kontextu s vnějším konkurenčním,
ekonomickým a sociálním prostředím i v kontextu s vnitřními zdroji, schopnostmi, kulturou,
strukturou a systémem organizace“ (Armstrong, 2007: 290). Armstrong dále upřesňuje, že
strategická změna by neměla být chápána zjednodušeně jako přímočarý proces přechodu
z bodu A do bodu B. Armstrong se odkazuje na výzkum Pettigrewa a Whippa, kteří říkají,
že proces uskutečňování strategických změn se jen zřídka pohybuje přímo v uspořádaných,
po sobě jdoucích fázích analýzy, volby a realizace. K procesu patří určitá nejasnost, různá
logika, hybné síly ze směsice ekonomických, osobních nebo politických imperativů.
Druhou změnou je funkční (operační) změna, která se „vztahuje k novým systémům,
postupům, strukturám nebo technologii, které budou mít bezprostřední vliv na uspořádání
práce v části organizace“ (Armstrong, 2007: 290). Armstrong vyhodnotil funkční změnu
jako méně významnou oproti obecnější změně strategické, ale její dopad na lidi může být
významnější, protože je k lidem konkrétnější (Armstrong, 2007).
Rogers Collins definoval osmistupňovou škálu závažnosti změn v organizaci (viz.:
tabulka 2). Strategická změna je nejzávaznější a pohybuje se na 7 z 8 stupňů (Collins in
Dědina, Odcházel, 2007).
Tabulka č. 2: Druhy změn v organizaci
Stupeň závažnosti

Popis

1. Nejméně závažný

Vyladění výkonu: zaměření na efektivitu

2.

Restrukturalizace: centralizace či naopak decentralizace

3.

Přerozdělení zdrojů: zvýšení důležitosti některých oddělení a
snížení jiných
Zlepšení organizačního plánování: symbolizuje posun
myšlení
Změna vedení: impuls pro nové změny

4.
5.
6.
7.
8. nejzávažnější

Změna definice úspěchu: stanovení nových cílů vede ke
změně chování
Změna v poslání, vizích, hodnotách a filozofii organizace:
symbolizuje radikální posun v myšlení a chování
Posun paradigmatu: koncepční změna v myšlení, řešení
problémů, stanovení limitů, ve způsobu podnikání:
prolomení myšlenkových bariér, závažná strategická změna

Zdroj: Dědina, Odcházel 2007, s. 215.
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5.2. Metody řízení změn
Proces řízení změn můžeme implementovat podle různých modelů. Russel-Jones a
Armstrong představují například jeden z nejznámějších, Lewinův model, který obsahuje
tyto stádia.


Fáze rozmrazení, v níž se odehrává demontáž, rozvolnění stabilní rovnováhy,
zvyklostí a způsobů myšlení



Fáze změny je obdobím realizace změn, jejíž součástí jsou nové reakce, může se
objevit zmatenost a nejistota



Fáze zamrazení je obdobím, kdy dochází ke stabilizování změny a fixaci nových
reakcí, zvyklostí a způsobů myšlení (Lewin citován in Armstrong, 2007).
Čtyřfázový model změny vypracovali Thomas B. Lawrence, Bruno Dyck, Sally

Maitlis, Michael K. Mauws. Tato metoda chápe změnu jako cyklickou záležitost, jejíž
každá fáze vyžaduje specifické lidi a zdroje. K prosazení změny je důležitá klíčová
postava, která danou fázi změny realizuje: (managementmania d.):
1. Využití vlivu k prosazení nápadu
Klíčovou postavou je „misionář“, který má přístup k vedení a přehled o
neformálních sítích vztahů mezi vlivnými lidmi, má schopnost přesvědčovat.
2. Použití autority ke změně postupů
Klíčovou postavou je „autokrat“. Jeho autorita a pravomoci pomáhají prosadit
změnu a překonat odpor, autokrat musí mít vliv a postavení.
3. Zakotvení změny do technologie
Klíčovou postavu představuje „architekt“, který navrhuje změnu systémů (IT,
finanční, výrobní apod.), musí znát organizaci a její stávající systémy.
4. Vytváření kultury příznivé pro stálé změny
Klíčovou postavou realizuje „pedagog“ podílející se na vytváření klimatu
příznivého pro změny a na kultivaci organizační kultury (managementmania d.).
Armstrong popisuje dalších 5 přístupů, který popsal Thurley. Tyto přístupy jsou
typologií podle manažerského stylu řízení změny. Direktivní přístup uplatňuje moc
manažerů v krizových situacích, kdy selhaly jiné metody, a proto nedochází ke
konzultování. Dohodnutý přístup reflektuje vyjednávání, hledání souhlasu nebo
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kompromisu dříve, než dojde k realizaci změny. Přístup srdcem a hlavou zahrnuje snahu o
změnu postojů a přesvědčení všech pracovníků a tedy hledá oddanost, což nutně nemusí
znamenat spoluodpovědnost. Analytický přístup představuje proces, který postupuje od
analýzy a diagnózy situace ke stanoveným cílům, návrhu změny, vyhodnocení výsledků.
Přístup založený na akci uznává, že hledání řešení problémů, které nejsou přesně
definovány, se řeší často na základě pokusů a omylů, a to vede k vyjasnění povahy
problému a k nalezení shody možného optimálního řešení (Thurley citován in Armstrong,
2007).
Procesní a kontextová teorie změny nabízí pohled vyzdvihující nezbytnost
pochopení, jak podstata, kontext a proces organizování změny souvisí s výsledky
organizace.
Procesní a kontextová teorie změny (Dědina, 2007) byla vyvinuta Patrickem
Dawsonem a je založena na předpokladu, že organizace se neustále nachází v různých
stavech. V této teorii je velká pozornost věnována minulosti, současnosti a budoucnosti
organizace. Každá organizace má svou historii, která se promítá do současného i
budoucího stavu. Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že se organizace nachází
v určitém prostředí a teorie proto počítá i s externími a interními vazbami organizace. Tato
teorie dále zvažuje podstatu změn, to znamená to, co změny způsobuje. Může to být nová
technologie, změna procesů, nový odměňovací systém, změny organizační struktury,
kultury nebo politické aktivity (Dědina, 2007).
Z výše uvedené teorie jsou následující závěry:
-

neexistuje univerzální recept, jak nejlépe řídit změnu

-

strategie změny musí být ohleduplné vůči lidem a citlivé vůči vazbám

-

velké věci vyžadují čas

-

různí lidé vnímají změny různě

-

učíme se ze všech změn, nikoli pouze z těch úspěšných

-

často je přehlížena nutnost školit zaměstnance pro nové metody a procedury

-

komunikace musí být trvalá a konzistentní

-

strategie změn musí být přizpůsobeny podstatě a kontextu změn

-

změna je politický proces

-

změna často vyžaduje sladění protichůdných a neslučitelných procesů (Dědina,
2007).
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5.3. Realizace změny podle Kottera
Kotterův osmibodový proces změny představuje jeden z komplexních přístupů
realizace změn. Kotter zdůrazňuje, že úspěšnost změny jakéhokoliv rozsahu je podmíněna
realizací všech osmi kroků. Ústřední myšlenkou celého Kotterova konceptu je významné
posílení vedení organizací, lidí a týmů. Vedení pohání celý proces změn (Kotter, 2000).
Následující text charakterizuje jednotlivé kroky v Kotterově modelu, který
představuje jeden z komplexních přístupů k realizaci změn.
Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny je „vysoce pozitivní a velice
soustředěnou silou“ (Kotter, 2009: 23), díky níž je možné si uvědomit, co se v organizaci
skutečně děje. Je výsledkem lidí různého postavení v hierarchii, kteří dokáží uplatňovat
strategii oslovující nejen mysl, a jak říká Kotter, i srdce. Podle Kottera je vědomí
naléhavosti vzácné a v prudce se měnícím světě velmi důležité. Kotter velmi podrobně na
různých příkladech z praxe vysvětluje rozdíly mezi „pravým vědomím naléhavosti“ a
„falešným vědomím naléhavosti“ nebo „neodůvodněným sebeuspokojením“ (Kotter, 2009).
Každé z těchto tří postojů má své kořeny, charakteristické myšlení, cítění a chování.
Strategie posilování pravého vědomí naléhavosti je podporováno vnášením podnětů do
organizace z vnějšího prostředí, projevování denní naléhavosti v chování (na poradách, při
osobních setkáních), v hledání příležitosti v krizích, které mohou být obezřetně a opatrně
vyvolané tak, aby nebyly příliš nebezpečné. Poslední taktikou je, podle Kottera,
vypořádání se s „NeNey“, lidmi, kteří vytrvale oslabují vědomí naléhavosti tím, že se
rozhodli udržovat status quo (Kotter, 2009). Falešné vědomí naléhavosti je doprovázeno je
nabito energií, jejímž motorem je úzkost a zlost. Tato energie má za následek nikoliv
účinnost, ale pouhou činnost. Chování se projevuje spíše bezmyšlenkovitým pobíháním
v běhu a shonu, v množství porad, obhajob a obranných opatření, jejímž výsledkem je
každodenní vyčerpání (Kotter, 2009). Neodůvodněné uspokojení je produktem úspěchu
nebo domnělého úspěchu, který může přežívat dlouho poté, co již úspěchy pominuly. Lidé
v tomto stavu nevyhledávají příležitosti nebo rizika, mnohem více pozornosti věnují tomu,
co se děje uvnitř organizace, než tomu, co se děje v jejím vnějším prostředí (Kotter, 2009).
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Sestavení koalice schopné prosadit změnu dává Kotter do souvislosti s dnešním
turbulentním prostředím, které vyžaduje více rozsáhlých změn. Uvnitř organizace se řeší
komplexnější problémy s vyšším emocionálním nábojem v méně stabilním prostředí.
Správné personální obsazení týmu, který dokáže vést proces změny, musí mít dostatečné
pravomoci, zkušenosti, důvěryhodnost a schopnost vůdcovství. Kotter v procesu změny
rozlišuje řízení a vedení (viz.: graf 6). Tým musí obsahovat obojí, vůdčí i managerské
schopnosti. Přestože řízení zajišťuje kontrolu nad celým procesem, vedení podle Kottera
stanovuje směr, zapojuje lidí, motivuje a inspiruje, „může prorazit všechny zdroje
podnikové ochablosti“ (Kotter, 2000: 37).
Vytvoření vize a strategie je dalším důležitým krokem v procesu změny. Vize
představuje obraz budoucnosti, je vyjasněním obecného směru, motivuje lidi k vykročení
správným směrem navzdory tomu, že to může být bolestivé, pomáhá koordinovat jednání
mnoha lidí rychlým a účinným způsobem. Vize pomáhá lidi sjednocovat, shrnuje soubor
příležitostí, které jsou v zájmu všech zúčastněných skupin. Dobrá vize je obrazná, adresná,
uskutečnitelná,

flexibilní

a

srozumitelná.

Kotter

však

zdůrazňuje

strategickou

proveditelnost, „působivá představa zahrnuje vysoké, ale rozumné nároky na zdroje a
schopnosti“ (Kotter, 2000: 81). Vize je spíše vůdcovská schopnost, nebývá součástí řízení,
není to operační plán. Vytvoření vize vyžaduje zapojení jak hlavy (součást analytického
myšlení) i srdce (smysluplné hodnoty), je součástí týmové (skupinové) práce, nikoliv
jednotlivce a většinou nevznikne v průběhu jediného jednání, tvoří se těžce a dlouho
(Kotter, 2000).
Komunikace transformační vize je cíl procesu, který má sloužit k tomu, aby se lidé
s vizí ztotožnili a aby shodně rozuměli jejím cílům a zaměření. Kotter předpokládá soulad
mezi vizí a způsobem komunikace. Doporučuje některé prvky pro efektivní komunikaci,
které pomohou lidem vizi přijmout. Komunikace má být jednoduchá ve smyslu vyhýbání
se žargonu a odborné terminologii, má podporovat verbální představu pomocí metafor,
analogií a příkladů, má využívat mnohočetné kanály formální i neformální, má být
oboustranná (Kotter, 2000).
Delegování v širokém měřítku je podle Kottera posilování pravomoci při realizaci
změn. Zaměstnanci potřebují vytvořit dostatečné množství prostoru k zapojení se do
realizace nových strategií. Podle Kottera zde musíme obvykle překonávat překážky ve
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struktuře, nedostatečných zkušenostech, systémech, které nejsou v souladu s vizí, překážky
mohou nastat i s problematickým nadřízeným (Kotter, 2000).
Vytváření krátkodobých vítězství dodává celému procesu potřebné povzbuzení.
Lidem, kteří změnu pohánějí kupředu, nabízí příležitost si odpočinout a oslavit je. Proces
vytváření krátkodobých vítězství pomáhá otestovat vizi v konkrétních podmínkách,
pomáhá doladit vizi a strategii, poskytuje iniciátorům změn konkrétní představu o
životaschopnosti jejich myšlenek. Viditelné výsledky pomáhají zabezpečovat nezbytnou
podporu ze strany vedení, oslabují odpůrce změn. Krátkodobá vítězství je zapotřebí
plánovat a cíleně hledat milníky, které přinesou podporu celému procesu změny (Kotter,
2000).
Využití výsledků a podpora dalších změn je fází, ve které Kotter upozorňuje na
návaznost procesů změn ve vzájemně provázaných systémech. Po úspěšné změně přichází
příčiny dalších, navazujících změn. Dosavadní úspěchy je potřeba přetavit na motivaci
podstoupit další změny. (Kotter, 2000).
Zakotvení nových přístupů do organizační kultury přichází podle Kottera na řadu
až nakonec transformačního procesu. Kotter zastává pravidlo: „Kdykoli uslyšíte o
základním projektu reorganizace nebo o změně strategického zaměření a jeho prvním
krokem je změna podnikové kultury, uvědomte si, že celý proces může skončit špatně“
(Kotter, 2000: 160). Nové přístupy obvykle proniknou do podnikové kultury až poté, co se
jasně ukáže, že fungují. Postoje i chování se obvykle začínají měnit už v počátečních
fázích transformačního procesu, ale až na konci celého cyklu změn se většina těchto úprav
stává trvalou součástí podnikové kultury (Kotter, 2000).
í

5.4. Vedení zaměstnanců
Vedení zaměstnanců v procesu řízení změny je klíčovým faktorem úspěchu. Kotter
říká, že zaměstnanci nebudou ochotní ke spolupráci při realizaci změny, pokud se budou
cítit bezmocní (Kotter, 2009).
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Cejthamr charakterizuje vedení jako dynamický proces, který se vztahuje k motivaci,
mezilidskému chování, k procesu komunikace. Vedení je důležité při zmírňování
nespokojenosti zaměstnanců a zahrnuje efektivní proces delegování. Není jednostrannou
záležitostí vedoucího, nýbrž jde o vzájemný proces vedoucích a podřízených, proces o
dvou cestách ovlivňující individuální výkon i výkon celé organizace (Cejthamr, 2010).
Graf 6 vysvětluje Kotterovo pojetí rozlišení přístupu řízení ve smyslu manažerských
funkcí (plánování, organizování, řízení, kontrola), které se opírají o organizační uspořádání
moci s cílem dosáhnout konkrétních výsledků, a přístupu vedení, které využívá spíše
měkkých dovedností a odpovídá na otázku, jaká je vize a kam v organizaci jdeme (Kotter,
2000).
Graf 7: Vedení a řízení v procesu řízení změny

Zdroj: Kotter, 2000 (vlastní zpracování)

Cejthamr se domnívá, že mezi vedením a řízením může existovat velice těsný vztah a
není vždy jednoduché oddělit je jako dvě různé aktivity. Být efektivním managerem
mnohdy znamená také vykonávat roli vedení (Cejthamr, 2010), ale ten kdo vede, nemusí
být nutně managerem.
Teorie přístupů k vedení lidí je zpracována různými autory do mnoha konceptů.
Cejthamr objasňuje „teorii osobnostních rysů“ nebo „teorii velkého muže“, které spočívají
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ve vrozených vlastnostech nebo povahových rysech vůdce a zdůrazňují úlohu jednotlivce
jako příčinu událostí. Tyto koncepty však překonávají přístupy, které reflektují i jiné
determinanty, jako jsou situační faktory, seberozvoj, učení nebo skupinová dynamika.
Změna předpokládá nároky na změny v chování lidí. Armstrong se opírá o tvrzení
Michaela Beera, který ve své studii27 konstatuje, že změny v chování formují daleko více
nové role než nové postoje (Armstrong, 2007). „Nejefektivnější způsob, jak změnit chování,
je tedy postavit lidi do nových organizačních souvislostí, které jim vnutí nové role,
odpovědnost a vztahy“ (Beer in Armstrong 2007: 295).
V modelu situačního vedení (viz.: graf 7) Hersey a Blanchard zavádějí novou
proměnou - zralost. Tu chápou jako zralost pracovní (dovednosti, znalosti, motivace) a
psychologickou (identifikace s úkolem). Chování vedoucího se poté v čase přizpůsobuje
skupinové dynamice. Vedoucí volí správný styl řízení v závislosti na zralosti pracovní
skupiny. Zralost skupiny poté definuje čtyři styly vedení. Hesrey a Blanchard postavili
situační vedení na ochotě lidí, jež by měl vedoucí ovlivňovat. Ochota (R) neznamená
charakteristiku jedince, ale připravenost a schopnost splnit určitý úkol (Bělohlávek, 1996).
Uvedené teorie dokazují, že výběr stylu vedení záleží jednak na vůdci samotném, na
jeho podřízených i na situaci. Obecně však platí, že lidé podporují změnu, která se jich
týká a kterou sami chtějí, protože v ní vidí vlastní realizaci prostřednictvím svěřených
kompetencí. Vedení lidí v sociálních službách by mělo posilovat systém týmové práce.
Důvodem je kvalita case managementu a dynamického vytváření vlastní organizační
kultury, která je podřízena a sjednocena s posláním organizace.
Vedení lidí úzce souvisí i s procesem delegování, při kterém jsou pracovníci
zmocněni k tomu, aby vlastní aktivitou a pravomocemi vytvářeli vhodné informační a
organizační předpoklady pro plnění úkolů. Pro management představuje delegování podle
Bělohlávka tyto výhody:
-

Více času na důležité věci

-

Více práce za kratší čas

-

Nové nápady a přístupy

27

Studii publikovali Michael Beer a jeho kolegové v článku Harvard Business Review „Why change
programs don’t produce change“.
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-

Rozvoj kompetencí pracovníků

-

Motivování pracovníků

-

Snazší hodnocení pracovníků

-

Jednodušší kontrola

-

Vyhnutí se stagnaci (Bělohlávek, 2001)

Graf 8: Model situačního vedení

Zdroj: Cejthamr, 2010.

Ve vztahu k osobnosti, která je vůdcem Drucker vyjadřuje přesvědčení, že
„vůdcovství není závislé na kouzlu osobnosti“ (Drucker, 2007: 226). Naopak, může se stát,
že kouzlo osobnosti může vést k přesvědčení o vlastní neomylnosti a k neschopnosti
změny. Drucker předpokládá, že úspěch vůdce spočívá v důkladném promyšlení poslání
organizace, její podstatou je výkonnost, práce. Vůdcovství je podle Druckera prostředkem,
musí znát svůj účel (Drucker, 2007).
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5.5.

Rizika v průběhu realizace změny
K riziku odporu vůči změnám může dojít kdykoliv, počáteční fáze implementace

změny však produkují největší potenciál vzniku překážek. Každá změna má své pozitivní a
negativní stránky. Na jednu stranu změna přináší nové možnosti a podněty, na druhou
stranu znamená přerušení kontinuity a destrukci známých postupů a vztahů. Dle Dědiny
existují čtyři hlavní důvody odporu vůči organizačním změnám:


Vlastní zájmy, charakteristické ztrátou moci, prestiže nebo respektu



Stav pocitu nebezpečí z neznámého



Nepochopení a nedostatek důvěry v souvislosti se složitostí podstaty a souvislostí



Protichůdné zájmy, které se formují u jednotlivců nebo skupin



Nízká tolerance vůči změnám projevující se sníženou schopností změny zvládnout
(Dědina, 2007)
Armstrong k výčtu Dědiny ještě dodává další možnosti rizik, které jsou obrannými

reakcemi lidí vůči změnám:


Ekonomické obavy



Nepohodlí



Obavy související se schopnostmi



Ohrožení interpersonálních vztahů



Symbolické obavy (Armstrong 2007)
Mezi hlavní „příčiny vykolejení“, jak nazývá Jarrett rizika v průběhu realizace

změny, je špatné řízení a vedení týmu (Jarrett, 2011). V osmibodovém procesu změny
Kotter doporučuje vyhnout se chybám, z nichž nejčasnější jsou následující:


Přílišné uspokojení a arogance



Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici, která by změny prosadila



Podcenění síly vize



Nedostatečná komunikace vize



Dovolení překážkám zablokovat novou vizi



Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství



Příliš časté vyhlášení vítězství



Zanedbání procesu pevného zakotvení změn do organizační kultury (Jarrett, 2011)
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EMPIRICKÁ ČÁST
6. Představení organizace
Azylový dům sv. Terezie, ve kterém je změna realizována, je zařízením poskytujícím
sociální služby pro bezdomovce. Azylový dům sv. Terezie je jedním ze středisek
Arcidiecézní charity Praha. ADCH Praha je veřejnou církevní právnickou osobou,
samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Všechna střediska, která
ADCH Praha provozuje, mají společnou právní subjektivitu. ADCH Praha působí na
území pražské arcidiecéze, a zároveň i v zahraničí. Je registrována v Rejstříku právnických
osob podle Zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a
náboženských společností u Ministerstva kultury České republiky jako součást
římskokatolické církve. Zřizovatelem ADCH Praha je Arcibiskupství pražské.
Arcidiecézní charita Praha je spolu s dalšími sedmi (arci)diecézními Charitami
součástí sdružení Charita Česká republika28. Komplex organizací Charit tvoří v České
republice největší nestátní síť sociálně zdravotních služeb s více než stoletou historií.
Dohromady Charita na celém území České republiky provozuje a zřizuje přes pět set
sociálních programů, které poskytují 739 registrovaných sociálních služeb, zaměstnává
více než 6 600 pracovníků, spolupracuje s více než 50 000 dobrovolníky a ročně pomáhá
asi 200 000 klientům.29
ADCH Praha provozuje 10 středisek, ve kterých je poskytováno 19 sociálních
služeb. Projekt „zahraniční spolupráce“, který není registrován jako sociální služba, vyvíjí
svou činnost v rozvojových zemích. Dle výroční zprávy z roku 2011 ADCH Praha
28

Charita Česká republika (CHČR) je právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Zároveň je
samostatnou právnickou osobou podle Zákona č. 308/91 Sb. O svobodě náboženské víry a postavení církví a
náboženských společností. Charita Česká republika je zřizována římskokatolickou církví, konkrétně Českou
biskupskou konferencí. Sekretariát CHČR je národní centrálou charitní sítě v České republice a sídlem
statutárního zástupce organizace, kterým je ředitel Charity ČR. Sekretariát CHČR poskytuje servis všem
Charitám a charitním zařízením v oblasti sociální pomoci a péče a zdravotnictví. Zajišťuje spolupráci s
ministerstvy při oponování a vytváření návrhů sociálních služeb, podílí se na tvorbě legislativy a práci v
komisích Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sekretariát CHČR se
podílí na přípravě, vyhodnocení a na propagaci celostátních charitních akcí, především Tříkrálové sbírky.
Spravuje centrální sbírková konta. Spolupracuje s centrálou Caritas Europa v Bruselu a s centrálou Caritas
Internationalis v Římě, koordinuje humanitární pomoc do zahraničí a pomoc cizincům v nouzi České
republiky.
29
Viz. „registr poskytovatelů sociálních služeb“ ze dne 19. 4. 2012. Mezi další velké církevní organizace
poskytující sociální služby patří Diakonie (240 registrovaných sociálních služeb), Armáda Spásy (48
sociálních služeb), Naděje o. s. (78 sociálních služeb).
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pomohla asi 2816 klientům, z toho 373 klientů využilo pobytových služeb. V roce 2011
bylo zaměstnáno v ADCH Praha měla 148 zaměstnanců (ADCH, VZ 2009).
Úkolem Arcidiecézní charity Praha je také metodické vedení 42 farních Charit, které
působí v pražské arcidiecézi. Farní charity mohou být profesionální (mají právní
subjektivitu), realizující sociální projekty prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo
dobrovolné (bez právní subjektivity).

6.1. Poslání a hodnoty organizace
Poslání Charity vychází ze slova caritas, jehož význam je ústředním principem
aktivního postoje Církve30 směrem ke společnosti. Církev je postavena na třech pilířích:
katolická nauka a její hlásání (kerygma), bohoslužba (liturgie) a milosrdná láska (diakonie
nebo caritas), což je služba potřebným a trpícím bližním. „Jedná se o úkoly, které se
vzájemně podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. „Charita není pro církev určitým
druhem společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat někomu jinému,
protože patří k její vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její vlastní esence“
(Benedikt XVI, 2005: odst. 25). „Poslání Charity tedy pramení z pověření katolické církve
šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději“ (ČBK, 2009: čl. 1.1.).
V návaznosti na křesťansko-teologické aspekty je poslání Charity formulováno ve
Stanovách ADCH Praha jako „ pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky“
(Arcibiskupství, 2005: čl. I. 1). Toto poslání je platné pro všechna zařízení v ADCH Praha.
Každé zařízení pak uskutečňuje toto poslání pro specifickou cílovou skupinu způsobem,
kterým si definuje prostřednictvím konkrétních sociálních služeb. V rovině celého díla
však platí, že „charitní dílo pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví,
politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a
ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině,
víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraničí je vykonávána s respektem vůči
domácím kulturám a náboženským vyznáním“ (ČBK, 2009: čl. 1.8.).

30

Církev římsko-katolická
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Charita respektuje zásady a hodnoty, které skýtají Charitě etické a strategické
východisko pro její činnost. K zásadám patří důstojnost lidské osoby, společné dobro,
solidarita, subsidiarita a kvalita. K vytyčeným hodnotám patří pravda, svoboda,
spravedlnost a láska (ČBK, 2009). Tyto pojmy lze více a hluboce pochopit z učení
křesťanské antropologie, ze sociálního učení církve a z teologie služby. Teologie služby
podle Pospíšila předpokládá jistou potřebu či nedostatek na straně jednoho a ochotu
pomoci překonat zmíněný stav za strany druhého. Služba má tedy základ v setkání,
v důvěře potřebného a ve svědomí sloužícího (Pospíšil 2002). Nejhlubší hodnoty charitní
služby pak vyvěrají z křesťanského učení o Bohu, o důstojnosti a podstatě lidského života.
Zatímco poslání Charity vyjadřuje smysluplnost a podstatu svého působení pro
všechny své činnosti komplexně, přičemž jednotlivé programy na toto poslání navazují
v konkrétní orientaci na cílovou skupinu uživatelů, zákon určuje podmínku definovat
poslání, cíle, jednotlivé procesy a postupy zcela jednotlivě u každé sociální služby zvlášť.
U středisek, která fungují jako komplex pomoci s více registrovanými službami, ale
v jednom organizačním kontextu, může být tento požadavek důvodem, který determinuje
mnoho zdrojových, organizačních, personálních a profesních otázek.
Hodnotový a etický aspekt se dostal do úvodních ustanovení zákona o sociálních
službách, který obsahuje tuto formulaci. „Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté
prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí
vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat
rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat
jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité
kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a
základních svobod osob“ (Zákon 108/2006, §2, odst. 2). Pokud tedy sociální služby
nenaplňují tato kritéria, nejde jen o to, že nejsou tak kvalitní, jak by měly být, ale jedná se
o porušení zákona.
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6.2. Řízení organizace
Organizaci řídí statutární zástupci ADCH Praha, prezident a ředitel, kteří jsou
jmenováni arcibiskupem pražským. Mezi další členy vedení patří zástupce ředitele,
metodička sociálních projektů a vedoucí sociálních služeb, ekonomka, personalista. Tito
vrcholoví manažeři tvoří spolu s vedoucími projektů organizační strukturu ADCH Praha,
která je uvedena v příloze 1.
Prezident je vždy katolický kněz - stojící v čele pětičlenné Rady Arcidiecézní charity
Praha, která je poradním orgánem ředitele a jejíž členy jmenuje pražský arcibiskup.
Poradním orgánem ředitele je tříčlenná Ekonomická rada. Její členy jmenuje biskupský
vikář pro Charitu.
Ředitel a prezident řídí organizaci prostřednictvím vedoucích pracovníků, kteří
zahrnují jednak členy vedení organizace a jednak ředitele jednotlivých středisek.
Metodička je přímá nadřízená vedoucích projektů. Je zodpovědná za projekty ADCH
Praha v jejich vztahu k odborné legislativě, registracím, povinností poskytovatele a kvalitě
služeb. Ekonomka zaštituje finančně-ekonomický rámec projektů, zpracovává rozpočty,
výsledovky, finanční analýzy, spolupracuje s externí účetní firmou. Personalista vede
agendu zaměstnanců a registračních podmínek, je zodpovědný za personální strategie a
výběrová řízení klíčových pracovníků.

6.3. Středisko Azylový dům sv. Terezie v historii po současnost
Azylový dům sv. Terezie byl založen v roce 1998 jako ubytování pro bezdomovce.
V roce 2002 po odstranění následků povodní, kterými byla budova Azylového domu
postižena, vniklo nízkoprahové denní centrum. Budova zařízení se nachází v centru Prahy,
tedy v lokalitě, která je pro cílovou skupinu velmi dostupná.
Již od vzniku je Azylový dům sv. Terezie chápán vedením i zaměstnanci jako
komplexní nepřetržitá pomoc lidem v krizové životní situaci prostřednictvím sociálního a
právního poradenství, možností bydlení na noclehárnách nebo ubytovnách, možností
osobní hygieny, využití šatníku, jídelny a další materiální nebo finanční pomoci. Vývoj
zařízení můžeme sledovat ve dvou rovinách. Je to profesní vývoj a organizační vývoj.
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zaměstnanců, kteří se snažili vytvářet poměrně stálé klientele dlouhodobé zázemí.
V mnoha případech klienti vnímali zařízení jako svůj druhý domov. Postupem času se ale
tento profesní přístup mění. Smyslem služeb v azylovém domě se stále více stává
poskytnutí pouze takového bezpečí, které umožňuje klientovi uskutečnit další životní
kroky v řešení své sociální situace.
S velkým nárůstem poptávky začalo využívat služby daleko více klientů, doba
čerpání služeb se zkracuje na nejnutnější dobu, a tím se mění přístup ke klientovi, který se
stává více motivujícím, a sociální služby více nízkoprahovými. Kapacita lůžek se zvyšuje
od roku 2002 z 39 na současnou kapacitu 60 lůžek. Malé a rodinné zařízení se stává
velkým poskytovatelem pro bezdomovce v lokalitě, která se stává centrem bezdomovectví.
Tato postupná změna vytvořila i tlak na nové systémy a způsoby organizace práce,
pracovních postupů, systému řízení v Azylovém domě sv. Terezie.
Azylový dům sv. Terezie jako zařízení ADCH Praha poskytuje pro bezdomovce tyto
registrované sociální služby:
-

sociální služba „Nízkoprahové denní centrum“

-

sociální služba „Noclehárna“

-

sociální služba „Azylový dům“

-

„Poradna pro lidi v tísni“, sociální služba odborného sociálního poradenství31

Azylový dům sv. Terezie poskytuje tento komplex služeb v jednom domě. V roce
2008 byly vypracovány vnitřní dokumenty o posláních, cílech, zásadách práce a cílové
skupině jednotlivých služeb v Azylovém domě sv. Terezie. Zákon o sociálních službách
ukládá poskytovatelům povinnost registrace každé sociální služby zvlášť. Každá sociální
služba má v registru poskytovatelů sociálních služeb své registrační číslo, popis realizace,
vlastní organizační strukturu, finanční rozpočet. Jeden poskytovatel má pak i desítky
registračních čísel sociálních služeb. Tento fakt má pro poskytovatele byrokratické
důsledky v podobě množství práce s rozdělováním personálních, finančních celků včetně
vykazování dat a kritérií kvality pro každou službu zvlášť.

31

Založení Poradny je součástí realizované změny. Registrace poradny v Registru poskytovatelů sociálních
služeb je dnem 1. 4. 2012.
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Posláním Nízkoprahového denního centra je „nabídnout lidem, kteří mají velmi
snížené schopnosti nebo nedostatek finančních prostředků, možnost zajistit si v bezpečném
prostředí své základní životní potřeby“ (Azylový dům, 2009).
Uživatelům je poskytován:
-

prostor pro celkovou hygienu

-

podání jednoduchého jídla a nápojů v jídelně

-

čisté ošacení

-

možnost základního sociálního poradenství
Posláním sociální služby Noclehárna je „zajištění přenocování a možnost osobní

hygieny pro osoby bez přístřeší“ (Azylový dům, 2009a). Služba je sjednána individuálně
s každým uživatelem na nejnutnější dobu, která představuje pro lidi bez přístřeší bezpečí a
odpočinek. Tato služba je důležitou součástí prevence proti sociálnímu vyloučení ze
společnosti a na základě osobní vůle klienta i aktivního řešení jeho sociální situace.
Posláním Azylového domu je „zajištění ubytování osobám, které nemají vlastní
bydlení“ (Azylový dům, 2009c). Dobu pro ubytování by měl uživatel využít k upevnění
návyků spojených s bydlením, k motivaci a nalezení cesty jak nezůstat závislý na pomoci
sociální služby.
Posláním odborného sociálního poradenství je intervence s uživatelem za účelem
pozitivní změny v jeho sociální situaci.
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7. Reorganizace Azylového domu sv. Terezie
Azylový dům sv. Terezie se potýká od roku 2008 s disproporcí zdrojů (materiálních,
finančních, informační a lidských).
Vizí Azylového domu sv. Terezie pro rok 2011 až 2012 je vyladění výkonnosti
lidských zdrojů prostřednictvím definování pracovních kompetencí v organizační struktuře
a realizace nové praxe personálně-organizačního zajištění sociálních služeb.
Mým osobním úkolem je vytvořit návrh strategického plánu pro změnu, vylaďování
kontextů strategického plánu s lidmi různých pracovních úrovní v organizaci, včetně
vrcholového vedení Azylového domu sv. Terezie a ADCH Praha.
Svůj osobní podíl vidím především v rozhodnutí nesmířit se s určitou formou
samovolného a živelného fungování, které se projevuje velkými ambicemi rozšiřovat své
charitní úsilí (Azylový dům sv. Terezie už dávno není malým projektem), ale ve
starém, ošuntělém kabátě organizačního vyladění, kdy neustálé záplaty různého
vylepšování postrádají naprostou ochotu fungovat vzájemně jako systém. Pokud Drucker
říká, že neziskové organizace mají „sklony příliš se do sebe zahledět“ (Drucker, 1994:
102), ve smyslu byrokracie bez návaznosti na poslání, řekla bych, že v naší organizaci je to
právě naopak. Dobromyslný chaos jednotlivců, kteří se snaží dělat věci dobře, ale ne spolu.
V celém procesu jsem se učila ve vzájemné spolupráci naladit věci tak, aby fungovaly jako
systém, a ne pouze jako několik jednotlivců, ačkoliv schopných a výkonných. Výsledkem
těchto myšlenek byla poměrně dlouhá diskuze o problémech, představách, možnostech a
realitě především s mými nadřízenými, kteří dali mnoha věcem zelenou.

7.1. Stav organizace na začátku změny
V této kapitole je charakterizován stav Azylového domu sv. Terezie před změnou.
Analýza organizace na začátku změny byla provedena zjišťováním funkčnosti procesů
v praxi, dále posouzením závažnosti zjištěných důkazů a definováním kritických míst
v organizačním fungování. Tento proces byl uskutečněn sociální pracovnicí Azylového
59

domu (znalkyně praxe a organizačních procesů v Azylovém domě), metodičkou ADCH
Praha (odborník pro kvalitu sociálních služeb a manažerka sociálních projektů) a ředitelem
azylového domu (zodpovědný za fungování Azylového domu jako celku). Analýza
vychází z popisu vybraných oblastí, které souvisí s vyvoláním naléhavosti uskutečnit
změny. Zde se utvářela diskuze nad problémy, nedostatky nebo konflikty v průběhu let
2010 - 2012. Již na začátku je zřejmé, že se budou jednotlivé oblasti a definovaná kritická
místa v jednotlivých oblastech prolínat a budou tvořit systémové propojení. Jedná se tedy o
změnu komplexní, která má více dílčích příčin. Oblasti jsou základem pro definování
silných a slabých stránek analýzy SWOT. Jedná se o:
-

Personální zajištění služeb a provozu

-

Organizační struktura

-

Vedení lidí

-

Rozsah a kvalita služeb

7.1.1. Personálně provozní zajištění služeb
Personální zajištění provozu sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie se po
roce 2008 na základě rozhodnutí ředitele ADCH Praha minimalizovalo z důvodu úspor
financí. Konkrétně se snížil počet pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují
nepřetržitý provoz služeb, a to ze sedmi lidí na pět. I přes tuto restrikci se provoz služeb
neomezuje, naopak zvyšuje se kapacita noclehárny o 8 lůžek. Snížení zaměstnanců však
přináší systémové nedostatky v zajištění provozu služeb. Zátěžový provoz ve večerních
hodinách, kdy přichází klienti na noclehárnu, je v důsledku finančních úspor zajištěn pouze
jedním

zaměstnancem.

V této

době

pracovníci

v sociálních

službách

projevují

nespokojenost s vnímáním vlastní bezpečnosti, musí sami zvládat stresové situace a jsou
stále v reálné situaci intervence s agresivním klientem32. Oproti tomu je v praxi
vyhodnoceno kumulování pracovníků do 16té hodiny, kdy pracovník v sociálních službách
uzavírá s klienty přenocování na noclehárně a zčásti zastává poradenskou činnost.
Uzavírání služby noclehárna v těchto hodinách neodpovídá provozní době této služby (18
hod. – 7 hod.), což představuje i nevýhodu pro klienty (dvojí příchod) a neodpovídá to
32

Zaměstnanec zařízení ví, co se myslí „agresivním klientem“. Je to klient pod vlivem alkoholu, či jinou
závislostí. Agrese je často spojována s nepřiměřenými nároky klienta (klient vyžaduje to, co mu nemůžeme
poskytnout), s psychiatrickým onemocněním či osobnostní poruchou.
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Legenda:
a) Provozní doba služeb
provozdní doba sociální služby azylový dům (nonstop)
provozní doba noclehárny (10 hod. - 16 hod., 18 hod. - 7 hod.)
provozní doba nízkoprahového denního centra
jídelna (10 hod. - 12 hod.)
šatník (13. hod. - 16. hod.)
sprcha (13. hod. - 16. hod.)

b) Personálního zajištění
1 SA
2 SA
PP
3SA
SP
PV
SPP

pracovní doba pracovníka na vrátnici (8 hod. – 16.30 hod.)
pracovní doba pracovníka v sociálních službách (8 hod. – 20 hod.)
pracovní doba pracovníka v nízkoprahovém denním centru (8 hod. -16.30 hod.)
pracovní doba pracovníka v sociálních službách – noční směna (20 hod. – 8 hod.)
pracovní doba sociální pracovnice (8 hod. – 16.30 hod.)
pracovní doba provozního vedoucího (8 hod. – 16.30 hod.)
sociální pracovník v Poradně pro lidi v tísni (8 hod. – 16.30 hod.)

7.1.2. Organizační struktura
Organizační struktura před změnou (viz.: příloha 6) odpovídá praxi, je zde
definována podřízenost a nadřízenost, ale existuje jen malá zástupnost jednotlivých
pracovních pozic. Zástupnost chybí pro pozici sociální pracovnice, v praxi jsou ale
v nepřítomnosti sociální pracovnice zapojeni do sociální práce s klienty pracovníci
v sociálních službách. Absence pracovníka v NDC nebo na vrátnice se musí řešit
omezením provozní doby sociálních služeb.
Kompetence zaměstnanců jsou v praxi ustáleny, působí však určité kompetenční
demotivující faktory. Především je to fakt, že přijímání vysokoškolsky vzdělaných lidí na
pozici pracovníků v sociálních službách se strategicky neosvědčilo. Obsah této práce
nabízí těmto lidem malé cíle, malou možnost kariérního postupu, tito lidé po krátké době
cítí, že plně nemohou využít svoje schopnosti.
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Kompetenční nejasnosti však vznikají na úrovni středního managementu mezi
sociální pracovnicí a provozním vedoucím. Provozní vedoucí má na starost technické a
materiální zabezpečení domu. Sociální pracovnice má na starost vedení sociálních služeb.
Mezi těmito pracovníky vznikají konflikty, které mají kořeny v rozdílném chápání denní
koordinace a řízení provozu. Na příkladu nízkoprahového denního centra to můžu vysvětlit
tak, že zatímco provozní vedoucí chápe výdej polévky klientům jako technickou záležitost,
sociální pracovník tyto úkony chápe jako poskytování sociální služby. Oba přístupy mají
rozdílné chápání v přístupu řízení v běžné praxi.
Kompetence sociální pracovnice v průběhu doby narůstají spíše do oblasti
managementu než do oblastí intervencí s klientem. Kromě sociální práce je přímá
nadřízená pracovníků v sociálních službách, koordinuje provoz sociálních služeb, plánuje
směny pracovníkům v sociálních službách, je zodpovědná za hodnocení a zaškolování
zaměstnanců, vytváří systém komunikace, včetně tvorby zakázky IT programu
s elektronickou databází klientů, evidence záznamů služby a individuálního plánování. Je
zodpovědná za kvalitu služeb, vytváří pracovní postupy a písemně zpracovává standardy
kvality sociálních služeb, implementuje je s týmem do praxe.
Na pozici pracovníka v sociálních službách jsou vedením často upřednostňováni
vysokoškoláci. Tato pozice je zčásti využívána i k základnímu i odbornému sociálnímu
poradenství, sami pracovníci v sociálních službách vnímají svoje místo spíše jako
poradenskou pomoc klientům. Úsilí všech zaměstnanců brání celkově nevyrovnaně
rozdělená práce v kompetencích i v čase.

7.1.3. Vedení lidí
Vedení zaměstnanců v přímé péči je v kompetenci sociální pracovnice, která je jejich
přímá nadřízená. Sociální pracovnice s týmem vytváří pravidla pro poskytování služeb,
vede zaměstnance profesně a odborně. Tým jako celek se snaží vytvářet společná
východiska ve vztahu ke klientům a ke způsobu poskytování služeb. Tento profil společné
práce se celkem daří. Všichni mají pocit, že služby poskytují dobře a kvalitně. Mezi
zaměstnanci se ujal profesně motivující styl přístupu ke klientovi. Nicméně postupně se
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projevují v kolektivu interpersonální konflikty. Rozbor příčin konfliktů musí být řešen
krizovou supervizí. Příčinou konfliktů jsou nevyjasněná očekávání mezi přímým
nadřízeným (sociální pracovnicí) a pracovníky v sociálních službách. Dalšími příčinami
těchto konfliktů je přetížení sociální pracovnice, nedostatečné vedení týmu včetně adaptace
nových zaměstnanců a hodnocení výkonnosti týmu, porušené komunikace v oblasti
praktických schopností vyjádřit své potřeby, nároky, zpětných vazeb, postojů.
Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci v sociálních službách očekávají větší kompetence
v oblasti sociální práce, potřeba zaměstnavatele je však spíše v oblasti běžného provozu
nízkoprahového denního centra a noclehárny. Zaměstnanci se tak stávají velmi rigidním
souborem jednotlivců, kteří si hájí pouze své osobní zájmy bez nadhledu na systém
fungování a týmovou práci. Nikdo však není schopen získat nadhled a interpersonální
konflikty se stupňují do osobně laděných antipatií. Dynamika konfliktů získává očividně
devastující charakter, stupňuje se odpor vůči zájmům jedné či druhé skupiny, které však
nikdy nahlas neprofiluje.

7.1.4. Rozsah a kvalita sociálních služeb
Služby v Azylovém domě sv. Terezie jsou zaměstnanci chápány jako komplexní
servis lidem bez přístřeší pod jednou střechou. Posláním pro všechny služby je poskytovat
praktickou a přímou pomoc lidem v nouzi, s rozdílnými cíli pro nízkoprahové denní
centrum, noclehárnu a azylový dům. K těmto službám ještě patří „poradna“ (v době před
změnou není registrovanou službou), která je styčným bodem všech služeb, odehrávají se
zde intervence s klientem, který je uživatelem služby zařízení nebo i s klientem
přicházejícím pouze do poradny. Poradna nabízí odborné sociální a právní poradenství, řeší
sociální situace klientů způsobem, který svou náročností překračuje zákonem uložené
základní činnosti registrovaných sociálních služeb, které zařízení poskytuje. V praxi si
„poradna“ tradičně klade ambice poskytovat lidem pomoc v jakémkoliv problému ve
smyslu odborného sociálního poradenství i proto, že součástí této práce je působení
právničky, která se klientům pravidelně věnuje jednou týdně. Tento systém však přestává
být udržitelný, protože zařízení zaměstnává jedinou sociální pracovnici.
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S příchodem zákona o sociálních službách dochází k posunu myšlení ve směru
rozdělení sociálních služeb podle zákonných kritérií, aniž by utrpělo naplňování
zastřešujícího charitního poslání. Legislativní nároky nutí poskytovatele k tomu, že se
každá služba úplně osamostatňuje jako jedinečný celek, který vymezuje vlastní realizaci,
vlastní výkazy dat, vlastní kvalitu a kritéria úspěšnosti. Toto vylaďování na legislativní
požadavky vyžaduje učení se novým postupům při práci s klientem v průběhu poskytování
jednotlivých sociálních služeb (jednání se zájemcem, uzavření smlouvy, individuální
plánování průběhu služby), učení se novým komunikačním formám uvnitř služby i mezi
službami i učení se novým pracovním postupům. V tomto smyslu pracuje vedení na kvalitě
a na personálním zabezpečení služeb.
Rozklíčováním základních činností, fakultativních činností a činností, které jsou
nadstandardní v povinném rámci jednotlivých služeb, je úkolem pro management, který
rozhoduje o tom, co musíme dělat, co nemusíme dělat, co chceme dělat, co děláme navíc a
zda se nám, to co děláme, finančně vyplatí.

7.1.4.1. Nízkoprahové denní centrum
Ačkoliv je nízkoprahové denní centrum registrovanou sociální službou, je tradičně
chápáno zaměstnanci i vedením zařízení jako materiálně-technické zázemí pro
bezdomovce (výdej polévky, přímé materiální pomoci a hygienického servisu). Svědčí pro
to i fakt, že NDC patří koncepčně pod technické zázemí domu a vede ho provozní vedoucí
zařízení. Nelze však v žádném případě říci, že by způsob poskytování neměl charakter
poskytování sociální služby, naopak, služba vlastní bohatství dobré praxe a zkušeností,
které vedou k využívání služby do plné kapacity i ke spokojenosti klientů. Nicméně je
NDC poddimenzované personálním zajištěním kvalifikovaných sil. Tento servis je v praxi
zajišťován technickým pomocným pracovníkem nebo samotnými klienty. Koordinátorkou
těchto pracovníků je pracovnice na vrátnici, která disponuje organizačními a praktickými
schopnostmi, je „duší“ centra a jediným motorem pro plynulý provoz. Ukazuje se však, že
tato pracovnice je i přes své osobní charisma a nasazení přetížena mnoha úkoly, které
souvisí s provozem nejen NDC, ale i s provozem technickým – jako je praní prádla a úklid
celého domu. Proto tato pracovnice angažuje klienty pro práci v domě, není však jasné, jak
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řešit odměny nebo výhody pro klienty a přitom se vyhnout střetům zájmů. Finanční úspory
omezují provozní dobu nízkoprahového denního centra:


Jídelna 10-12 hodin



Šatník 13-15 hodin



Sprcha 13-15 hodiny

NDC by si zasloužilo větší péči v oblasti kvality procesů ve smyslů plnění standardů
kvality, vypracováním všech písemných dokumentů a pracovních postupů, zajištěním
plynulého provozu kvalifikovaným personálem a rozšířením provozní doby, zvláště
v zimním období.

7.1.4.2. Noclehárna
Ambulantní sociální služba noclehárna je zaměstnanci v praxi vnímána jako služba,
která zajišťuje přenocování, ale v mnoha případech má prakticky pobytový charakter,
mnoho klientů čerpá službu z různých sociálních nebo zdravotních důvodů celodenně.
Tento způsob poskytování vychází z několika okolností. Jedním z důvodů je celkově
vysoce nastavená intenzita zaměstnanců pomoci lidem poskytnout zázemí a jakési domácí
prostředí v situaci absence domova. Tato intenzita se zvyšuje u lidí nemocných, u seniorů,
či klientů různě hendikepovaných, kteří prostřednictvím využívání noclehárny prakticky
v zařízení zdomácněli. Spektrum klientů je v této době poměrně stálé, noclehárnu využívají
opakovaně často stejní uživatelé. Služba je poskytována na základě jakési vzájemné důvěry
a poznání klientovy osobnosti a jeho životního příběhu, což sociální pracovníky staví do
nadstandardního zájmu o klientův příběh a budoucnost. V tomto směru zaměstnanci často
mluví o rodinném duchu zařízení a dá se říci, že ve velmi pozitivním smyslu. Pravidla pro
klienty jsou spíše rámcová, podmínky jsou posuzovány hodně individuálně. Organizace
sjednávání služby s uživatelem noclehárny je taková, že klienti, kteří chtějí večer
přenocovat, musí přijít osobně a písemně uzavřít „dohodu o dočasném přístřeší“ (i na
několik nocí) do 16 hodiny. Důvodem pro to je fakt, že do 16 hodiny je více personálně
zajištěn provoz kanceláří, kde probíhá intervence s klientem, zatímco večer má směnu
pouze jeden zaměstnanec. Přespání na noclehárně pak je umožněno klientům od 18 hodiny
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večer. Organizační nesoulad je zaměstnanci vnímán v tom, že klient musí přicházet
dvakrát, a v době od 18 hodiny je zátěžový provoz zajištěn pouze jedním pracovníkem.

7.1.4.3. Azylový dům
Azylový dům je pobytová služba pro uživatele po dobu zpravidla nepřevyšující rok.
Služba je poměrně ustálená, s ustálenými pravidly pro poskytování, otázkou bude, zda
některé organizační změny celkového charakteru nebudou mít i praktické důsledky pro
rozdělení kompetencí mezi zaměstnance u této služby. Zcela jistě se změní systém
písemného individuálního plánování s klienty v rozdělení kompetencí mezi sociálního
pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

7.1.5. Finanční zdroje
Finanční zdroje zařízení Azylového domu sv. Tereze se odráží v celkovém
hospodaření v Arcidiecézní charitě Praha (viz.: příloha 2-3). Finanční zdroje pro Azylový
dům sv. Terezie, který poskytuje sociální služby prevence, jsou však více závislé na
dotacích MPSV (viz.: příloha 4-5).
Tržby za úhradu klientů ve službách prevence jsou jednak regulovány státem, jednak
jsou odrazem nutné nízkoprahové dostupnosti služeb pro cílovou skupinu bezdomovců.
V Azylovém domě sv. Terezie tvoří tržby od uživatelů 11 % ze všech výnosů, což bylo
809 tisíc korun v roce 2011. Ceníky služeb v nízkoprahovém denním centru tvoří jen
minimální úhrady (spíše motivačního charakteru), přičemž nedostatek finančních
prostředků klienta není překážkou k poskytnutí služby. Často jsou služby nízkoprahového
denního centra poskytovány zdarma. U sociální služby noclehárna je úhrada na jednu noc
30 korun stabilní asi 10 let. Úhrada klienta Azylového domu na jeden den činí 100 korun,
což je zákonem maximální úhrada uživatele.
Zatímco se fixní náklady na poskytování služeb zvyšují díky rostoucí daňové zátěži a
celkovému zdražování, dotace v MPSV v posledních třech letech stagnují. To nutí
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poskytovatele zvažovat výši především personálních nákladů, které tvoří jejich
nejvýznamnější část. (viz.: příloha 2,4). V souvislosti s tímto faktem je reorganizace
Azylového domu odpovědí na trend celkového finančního zeštíhlení. Organizace chce
využít personální potenciál výkonně a efektivně, proto musí zvažovat optimalizaci
personálně-provozního zajištění služeb zařízení.

7.1.6. Analýza SWOT počátečního stavu před změnou
Analýza SWOT, jako situační analýza stavu před změnou, vyjadřuje nezávislý
pohled na Azylový dům sv. Terezie před uskutečněnou změnou. Jádro metody spočívá
v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních
skupin (faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky systému a faktory vyjadřující
příležitosti a rizika jako vlastnosti vnějšího prostředí). Vzájemnou interakcí a jednotlivých
faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně
druhé získáváme informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
Postup při vytváření analýzy SWOT jsem popsala v příloze 8. Skupina, která
realizovala definování a hodnocení jednotlivých faktorů byla složena ze šesti lidí (viz.:
příloha 8). Nejdříve si skupina vytvářela myšlenkovou mapu problémů, která vyjadřovala
řetězce myšlenek a vztahů vzhledem ke znalostem jednotlivých účastníků této skupiny. Po
té byly touto skupinou určeny oblasti, které se vztahují k současné situaci, o které skupina
uvažuje. Faktory daných oblastí jsou potom seřazeny podle důležitosti do matice
výkonnosti, která charakterizuje odstupňování hodnocení silných a slabých stránek, do
matice

příležitostí,

kde

jsou

posuzovány

faktory

z hlediska

atraktivnosti

a

pravděpodobnosti úspěchu, a do matice hrozeb charakterizující rizika vnějšího prostředí.
Faktory analýzy jsou seřazeny a očíslovány podle významnosti, od čísla jedna jsou
seřazeny nejvýznamnější faktory. Význam analýzy SWOT pro tuto práci spatřuji
v kompetentnosti určení celkové strategie, kterou se má zařízení ubírat. Je to strategie
minimalizování slabých stránek tak, aby bylo zařízení schopno reagovat na hrozby nebo
příležitosti z vnějšího prostředí. Je pravdou, že ovlivňování hrozeb vnějšího prostředí je
pro poskytovatele sociálních služeb velmi problematické (výklad je podrobně vypracován
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v teoretické části práce), avšak co je pro Azylový dům sv. Terezie významné je fakt, že
vyrovnání se se slabými stránkami, které mají zároveň vysokou důležitost, může být
významnou posilou pro schopnost vyrovnat se se současnými i budoucími hrozbami
vnějšího prostředí.
Tabulka 3: Analýza SWOT stavu před změnou

SWOT Azylového domu sv. Terezie k 1. 8 .2011
Slabé stránky
Uživatelé
1 Personální zajištění provozních prací
AD součást ADCH
2 Bezpečnost zaměstnanců
Vzdělávání a profesní růst
3 Interpersonální konflikty
Komunikační systémy
4 Organizování sociálního poradenství
Existující střední managemet
5 Kompetenční vyladění
Silný vyšší management
6 Finanční stabilita
Existence pracovních postupů
7 Adaptační plán zaměstnanců
Hospodárnost
8 Provozní doba noclehárny
Dlouhodobí zaměstnanci
9 Flexibilita
10 Střety zájmů poskytovatele a uživatele
11 Poskytování NDC
12 Organizování sociálního poradenství
14 Fundraising
Příležitosti
Hrozby
Charita jako součást PS strategie
1 Krize sociálního státu
Rozvoj dobrovolnictví v ČR
2 Malý politický zájem města podpořit služby pro bezdomovce
Spolupráce s jinými subjekty (PMS, ÚP)
3 Finanční destabilizace sociálních služeb
Solidarita veřejnosti a církve
4 Korupce (krize demokracie)
Silná poptávka po službách
5 Politický cyklus
Zprůhlednění toků veřejných financí
6 Nenárokové dotace
Pravidla pro podmínky přiznávání dotací
7 Legislativní nároky na poskytovatele
bez návaznosti na finanční zdroje
8 Nepropojenost zdravotních a sociálních služeb
9 Neexistence sociálních služeb pro chudé seniory
10 Růst chudoby
11 Koncentrace migrace bezdomovců a cizinců v Praze
12 Stigmatizace bezdomovectví
Silné stránky

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

Zdroj: Vlastní zpracování

7.2.

Realizační tým procesu změn
Tým vznikl za účelem realizovat změnu. Cílem týmu už není přesvědčování,

ujasňování nebo vyvolání naléhavosti (Kotter, 2000), ale spíše konkretizace jasných
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postupů,

termínů,

povahy

a

obsahu

dokumentů,

volení

způsobu

komunikace

k zaměstnancům. Kompetence realizačního týmu bych definovala takto:
-

Kompetence autorská (zpracovávání písemných návrhů, materiálů, rozbor
variant)

-

Kompetence poradenská (intervize nezávislého odborníka, který nepracuje
přímo v zařízení)

-

Kompetence garanta (změna je potvrzena autoritou)

-

Kompetence rozhodovací (odpovědnost za výsledek)

-

Kompetence zástupní (skupina má členy ze všech pracovních úrovní)

Z těchto kompetencí se odvíjejí jednotlivé role členů realizačního týmu (srov.:
tabulka 4), každý člen pracuje zcela samostatně na zadaných úkolech a na schůzkách týmu
se prezentují a konfrontují jednotlivé výstupy.
Tabulka 4: Tým a role jednotlivých členů
Člen týmu
Ředitel Azylového domu

Metodička sociálních projektů ADCH
Praha

Sociální pracovnice

Sociální pracovník poradny
Vedoucí přímé péče





















Zdroj: vlastní zpracování
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Role týmu
Chce být informován
Účastní se schůzek
Připomínkuje
Rozhoduje
Bere na sebe zodpovědnost za výsledky
Reprezentuje priority ADCH Praha
Poskytuje zpětnou vazbu
Zajišťuje profesní odbornost a soulad se
zákonnými normami
Zajišťuje pohled nezávislého odborníka
Vyhodnocuje návrhy změn
Konzultační činnost
Vypracovává návrh změn
Vytvoření návrhu operačního plánu
Realizace změn
Konzultační činnost
Konzultační činnost
Realizace změn
Konzultační činnost
Realizace změn

7.3.

Operační plán změny
Obsah operačního plánu změny navazuje na popis a charakteristiku situace zařízení

před změnou v kapitole 7. 1. Je schválen vedením zařízení a vedením ADCH Praha.
Tematicky jde o jeden operační plán, který je rozložen do tří částí:
a) Organizace sociálního poradenství
b) Personálně – organizační zajištění sociálních služeb (viz.: graf 9)
c) Kompetenční vyladění pracovních pozic

Tabulka 5: Operační plán změny
Operační plán změny Azylového domu sv. Terezie
A Organizace sociálního poradenství
Plán

Dílčí úkoly

Založení nové sociální služby „poradny pro  Nalezení prostor pro kancelář
lidi v tísni“
 Personální obsazení sociální služby „Poradny pro lidi v tísni“
 Splnění
registračních
povinnosti
poskytovatele
Rozdělení pracovních kompetencí v oblasti  Dokument
–
definice
základního
poradenství
poradenství pro jednotlivé služby
 Dokument
–
realizace
poradny
(definování odborného poradenství
 Dokument – profesní role sociálního
pracovníka
 Dokument – profesní role pracovníka
v sociálních službách
 Dokument – předávání informací mezi
středisky
Realizace praxe
 Vedení zaměstnanců
- Praxe prvního kontaktu s klientem
(pracovník rozeznává, kam a za kým má
klienta poslat)
- Porozumění dokumentům
 Řešení problémů v praxi
 Přechodné období k plánu B
B Personálně – organizační zajištění sociálních služeb

71

Plán

Dílčí úkoly

 Rozšíření provozu NDC
- Jídelna 10 hod. – 16 hod.
- Šatník 13 hod. – 16 hod.
- Sprcha 13 hod. – 16 hod.
 Změna provozu noclehárny
- Sjednávání služby pouze večer
Organizace směn pracovníků v sociálních  Personální posílení zátěžového provozu
službách
večer
 Zavedení odpolední směny (posílení
bezpečnosti zaměstnanců v zátěžovém
provozu
 Praxe plánování směn
C Kompetenční vyladění pracovních pozic
Nová provozní doba sociálních služeb

Plán

Dílčí úkoly

pracovníků  Dokument – organizační struktura,
zástupnost
a
pracovní
profily
zaměstnanců
 Nová
pracovní
náplň
pracovníka
v sociálních službách
Vznik nové pracovní pozice – vedoucí  Dokument - kompetenční mapa
přímé péče
 Dokument – organizační struktura,
zástupnost a pracovní profily
 Praxe zavedení
Nový
pracovní
profil
v sociálních službách

Zdroj: Vlastní zpracování

Operační plán je doplněn schématem (viz.: graf 9), které charakterizuje grafický
návrh nového personálně-provozního zajištění služeb. Lze porovnat podklad pro novou
provozní dobu s novým personálním zabezpečením.
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G
Graf 10: Návvrh personá
álně-provo zního zajišštění sociáln
ních služebb

Zddroj: Vlastní zpracování
zp

Legenda:
s
a) Provoozní doba služeb
provozdn
ní doba sociální služby azy
ylový dům (n
nonstop)
hárny (18 hod
d. - 7 hod.)
provozní doba nocleh
provozní doba nízkoprrahového denního centra
10 hod. - 16 hod.)
h
jídelna (1
šatník (13
3. hod. - 16. hod.)
sprcha (1
10. hod. - 16. hod.)
provozní doba Poradn
ny pro lidi v tísni
t
(8 hod. - 16.30 hod.))

b) Persoonální zajišštění
1 SA
2 SA
3 SA
SA
4S
SP
P
V
VPP
SP
PP

pracovní doba prracovníka naa vrátnici (8
8 hod. – 16.30 hod.)
pracovní doba prracovníka v sociálních službách (8
8 hod. – 20 hhod.)
pracovní doba prracovníka v sociálních službách (13 hod. – 211 hod.)
pracovní doba prracovníka v sociálních službách – noční směnna (20 hod. – 8 hod.)
pracovní doba so
ociální pracoovnice (8 ho
od. – 16.30 hod.)
vedouucí přímé pééče (pracovnní doba variabilní) dle potřeby proovozu a ved
dení lidí
pracovní doba so
ociálního praacovníka v Poradně pro lidi v tísnni (8 hod. – 16.30 hod.)
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7.4.

Časový plán
Časový plán změny, včetně usazení praxe změny, je rozvržen do období jednoho

roku. Následující tabulka 6 prezentuje nejenom časový plán, ale také kompetence
jednotlivých aktérů změny. Období jednotlivých aktivit se časově překrývají, komunikace
probíhá zároveň na různých úrovních současně. V přímce času se rozplétají nové kontexty
úloh v jednotlivých fázích do té doby, dokud vše není dostatečně připraveno pro konečné
rozhodnutí managementu, který přebírá zodpovědnost za rozhodnutí.
Tabulka 6: Přehled jednotlivých aktivit a kompetencí v průběhu realizace změny

Fáze

Aktivita

Kompetence

Období

1

Komunikace problému
(podle Kottera
vytváření naléhavosti
změny)
Tvorba vize

sociální pracovnice,
management, situační
komunikace v týmu,
supervize týmu
sociální pracovnice,
postupně všichni
sociální pracovnice

říjen 2010 - únor 2011

sociální pracovnice

12. 4. 2011

sociální pracovnice,
metodička
sociální pracovnice,
vedení

V průběhu tvorby
operačního plánu
V průběhu tvorby
operačního plánu

sociální pracovnice,
management

červen 2011 – srpen 2011

management

Červen 2011 – srpen 2011

Ředitel + metodička
projektů pro všechny
zaměstnance

15. srpna 2011

2
3

4
5

6

7

8

Tvorba cílů operačního
plánu
Předložení cílů
operačního plánu
managementu
Zpětná vazba
(intervize)
Komunikace problémů
– systémové zasazení
změny
Tvorba realizačního
týmu – sestavení
koalice schopné
prosadit změnu
Schvalující
proces
operačního plánu a
konečné
rozhodnutí
managementu
Prezentace
zaměstnancům
(komunikace)
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leden 2011 - duben 2011
leden 2011 – červen 2011

9

Realizace změny

Realizační tým

1. září 2011

10

Zpětná vazba

Management + tým

září 2011 – duben 2012

11

Delegování

Management

Září 2011- duben 2012

12

Zakotvení nových
přístupů v nové
organizační praxi
Hodnocení výsledků
(krátkodobá vítězství)
Vytvoření reality pro
rozvoj dalších změn
Komunikace problému
(vytvoření naléhavost
změny)
Nový proces změny

Tým, střední
management

Září 2011- květen 2012

průběžně

Září 2011- červenec 2012

tým

Květen 2011 – srpen 2012

tým

Červen – srpen 2012

Zlepšování procesu
individuálního
plánování průběhu
sociální služby –
Azylový dům

Srpen 2012

13
14
15

16

Zdroj: Vlastní zpracování

7.5.

Průběh realizace změn
Změna započala mou schůzkou s metodičkou sociálních projektů ADCH Praha.

Měla jsem dlouhodobý pocit, že se přímo topím ve své představě fungování provozu
zařízení, ale nevěděla jsem, zda přemýšlím správným směrem. A hlavně, byla jsem se
svými myšlenkami sama. Měla jsem pocit, jako by se v Azylovém domě sv. Terezie
zadrhla kolečka. V roli sociální pracovnice, která je zodpovědná za vedení lidí a řízení
kvality služeb jsem nedokázala aplikovat nové požadavky do praxe. Každý nový dokument
byl vytvářen celou věčnost, snahu zaměstnanců o řešení provozních záležitostí vždy
utlumil starý stereotyp. Mé vedení svých podřízených se mi, pro kupící se úkoly, zúžilo na
prostou kontrolu a zadávání jednotlivých úkolů. S pokusem udělat změnu, jsem často
narážela na pasivitu a nesouhlas zaměstnanců. Požadavky na zaměstnance vyzněly jako
neoprávněné a pro zaměstnance nepříjemné, vyvolávající odpor ke změnám a pocit
ohrožení. Všeobecně panovala únava a vyčerpání. Uvědomovala jsem si personální
konflikty, které se vyostřily natolik, že tým souhlasil s krizovou supervizí. Supervize byla
možná oním začátkem vyvolání naléhavosti změny pro všechny zaměstnance. Závěrem
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tohoto společného nadhledu pod vedením externího odborníka bylo, v prvé řadě, skoncovat
s hledáním viníka negativní atmosféry, jejíž příčinu ani nikdo nedokázal objasnit, za druhé,
hledat způsoby dospělé komunikace u každého zaměstnance, za třetí, zvolit adekvátní
úroveň a styl vedení lidí.
Další fází mé snahy o změnu byla fáze konzultační. S metodičkou sociálních
projektů ADCH Praha jsme se dohodly, že se budeme pravidelně scházet za účelem
rozboru situace. Byl to pro mě velmi významný krok, protože jsem už nebyla sama, a o co
víc, získala jsem pro svůj záměr spolupráci nadřízené. Vnímání složitosti situace se mi po
čase celkem zjednodušilo. Ujasnily se priority, které by mohly být časem zrealizovány
prostřednictvím řízení změny.
Po té jsem pracovala opět sama. Popsala jsem nesčetné množství papírů různými
návrhy, přemýšlela jsem, jak by mohli pracovníci v sociálních službách zajistit veškerý
provoz sociálních služeb, jak by mohli sloužit směnný provoz, kdo bude prát, vydávat
polévku, mandlovat, dělat údržbu, po kom budou uživatelé noclehárny žádat vyřízení
občanského průkazu a přímou pomoc, s kým se podělím o své úkoly a jak bude vypadat
zaučení nového zaměstnance. Již od počátku jsem věděla, že vše potřebuje větší
systémovou změnu.
Nápad založit novou sociální službu odborného poradenství vznikl z podnětu vedení
ADCH Praha. Pro tým zaměstnanců AD vznikly dvě pracovní nabídky, pozice sociálního
pracovníka pro Poradnu a pozice vedoucího přímé péče. Zároveň s obsazením těchto pozic
z řad zaměstnanců AD se uskutečnilo i sestavování týmu, který byl schopen změnu
prosadit. Tito zaměstnanci se stali členy týmu pro realizaci změny, spolu s ředitelem AD,
metodičkou ADCH Praha a se mnou. Proběhlo několik schůzek, diskuzí. Byly stanoveny
úkoly jednotlivých členů, jak jsou popsány výše, já jsem zpracovala operační plán změny,
který byl po konzultačním období schválen vedením (ředitel AD).
Změna se začala realizovat od 1. 9. 2011. Bohužel se nakonec nepodařilo obsadit
velmi klíčovou pozici vedoucího pracovníka v sociálních službách hned od počátku září
2011, pozice byla až v lednu 2012, kdy jsem začala předávat kompetence dle vypracované
kompetenční mapy (viz.: příloha 10). Význam delegování v zařízení se budu věnovat
v závěrečné reflexi.
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8. Výzkum účinků realizovaných změn na stav kvality poskytovaných
služeb

Cílem realizovaného výzkumu pomocí kvantitativní metody dotazníku je
vypracování závěrečné analýzy po změně v Azylovém domě sv. Terezie. Výzkum je
jedním z více možných podkladů pro hodnocení realizace změny. V praxi však není
jediným kritériem hodnocení úspěšnosti implementace změny, do popředí stavím i
hodnocení interního auditu kvality, vypracovaný metodičkou ADCH Praha v květnu 2012.
Audit hodnotí pozitivně ustálení kompetenčních rolí zaměstnanců v procesu poskytování
služeb, větší procesní samostatnost jednotlivých sociálních služeb v jednom zařízení
s hlediska konkrétně stanovených cílů, zásad práce a rozlišení realizované nízkoprahovosti
pro specifickou cílovou skupinu.
Zpráva doporučuje vyladění procesů (jednání se zájemcem o službu, evidence
klientů, informační toky) poskytování služeb nízkoprahového denního centra v návaznosti
na povinnost poskytovatele vykazovat data potřebná pro dotační řízení MPSV. Dále je
doporučeno vytvořit nový systém individuálního plánování průběhu sociální služby
azylový dům v souvislosti s kompetencemi pracovníků v sociálních službách, kteří budou
vykonávat roli klíčových pracovníků. Cílem interního auditu kvality je jednak kontrola
souladu písemných dokumentů s praxí poskytování služeb, podpora poskytovatele
v koncepčním plánování růstu kvality, a dále příprava na dosud neuskutečněnou inspekci
kvality sociálních služeb.

8.1.

Vyhodnocení dotazníků
Dotazník zjišťuje, zda je pravdivá hypotéza, že změny v zařízení vedly ke zvýšení

kvality organizačního fungování včetně kvality sociálních služeb. Zaměstnanci hodnotili
oblasti, které jsou předmětem řízené změny (personální zajištění služeb, organizační
struktura, rozsah a kvalita služeb, vedení lidí a úroveň komunikace).
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Obecná hypotéza se skládá z pěti pracovních hypotéz:
a) Změna v zařízení vede ke zlepšení provozně-personálního zajištění služeb
b) Změna v zařízení vede ke zlepšení funkčnosti organizační struktury
c) Změna v zařízení vede ke zlepšení kvality (rozsahu) poskytování sociálních
služeb
d) Změna v zařízení podporuje úroveň vedení zaměstnanců
e) Změna v zařízení podporuje úroveň komunikace mezi zaměstnanci

Dotazník vyplnilo 10 zaměstnanců, z toho 3 muži a 7 žen. Všech 10 zaměstnanců
pracuje v organizaci na hlavní pracovní poměr. Dotazník je koncipován z pozice
podřízeného, který je někým řízen nebo veden. Stylizace dotazníku používá tvrzení,
se kterými zaměstnanec vyjadřuje stupeň souhlasu. Šetření proběhlo 25. 6. 2012. Další
charakteristikou respondentů je věk, délka praxe a druh pracovní pozice, kterou v zařízení
vykonává (viz.: tabulka 7-9).

Tabulka 7: Počet respondentů podle věku
Věk
20-25 let

Počet
respondentů
3

26-30 let

2

31-35 let

1

36-40 let

1

41-45 let

1

46 -55 let

1

46-65 let

1

Zdroj: Vlastní výzkum
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Tabulka 8: Počet respondentů podle délky praxe
Délka praxe

Počet respondentů

Do tří měsíců

1

1-3 roky

5

4-7 let

3

8-15 let

1
Zdroj: Vlastní výzkum

Tabulka 9: Počet respondentů podle pracovní pozice
Pracovní pozice

Počet respondentů

Pracovník v sociálních službách

7

sociální pracovník

2

pomocný pracovník/údržbář

1

Zdroj: Vlastní výzkum

Dotazník obsahuje celkem 25 tvrzení (pro každou oblast 5), která jsou sestavena
pomocí Likertovy škály sloužící k měření postojů respondentů. Respondent může vyjádřit
míru souhlasu s tvrzením v pětibodové škále (zcela souhlasím, spíše souhlasím, nevím,
spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím). Obsahy jednotlivých výroků reflektují
očekáváné výsledky uskutečněných změn. Každé tvrzení vyjadřuje stav, kterého jsme
chtěli v realizaci změny dosáhnout.
Graf 11 a tabulka 10 zobrazuje počet, druh a procentuální vyjádření zvolených
postojů všech deseti zaměstnanců pro 25 tvrzení. Takto klasifikovaná data vycházejí
z předpokladu, že čím větší je počet tvrzení, která jsou hodnocena nejsilnější mírou
souhlasu, tím silnější je ztotožnění s platností formulací, a tím větší je i pozitivní reflexe
zaměstnanců na uskutečněnou změnu. Všech 10 zaměstnanců zhodnotilo všechna tvrzení,
tedy 5 okruhů po 5ti tvrzeních. Celkový počet měřených výroků je 250.
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Graf 11: Počet zvolených druhů hodnocení

Druh hodnocení
rozhodně souhlasím

106

spíše souhlasím

114

nevím
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spíše nesouhlasím

11

rozhodně nesouhlasím

2
0

20

40
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80

100

120

Počet hodnocení
Zdroj: Vlastní výzkum

Tabulka 10: Procentuální vyjádření počtu zvolených druhů hodnocení
Druh hodnocení

Rozhodně souhlasím

procentuální vyjádření
z celkového počtu 250
hodnocení
42,4%

Spíše souhlasím

45,6%

Nevím

6,8%

Spíše nesouhlasím

4,4%

Rozhodně nesouhlasím

0,8%

Celkem

100%
Zdroj: Vlastní výzkum
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Dalšími

získanými

údaji

výzkumu

jsou

vyjádření

postojů

zaměstnanců

k předloženým tvrzením pomocí koeficientu hodnocení. Škála možného výsledku
koeficientu je pětistupňová, čím nižší stupeň koeficientu, tím vyšší míra souhlasu, čím
vyšší stupeň koeficientu, tím menší míra souhlasu zaměstnanců s definovanými výroky.
Souhrnný stupeň koeficientů (pěti výroků) jednotlivých oblastí vyjadřuje graf 12. Nejlepší
koeficient hodnocení, dle grafu 12, vykazuje oblast 2 – organizační struktura (koeficient
1,62), nejhorší oblast 4 – vedení lidí (koeficient 1,94

Graf 12: Míra dosažené kvality jednotlivých oblastí

2

1,94

1,9
1,8

1,74

1,74

1,7

1,7

1,62
1,6

stupeň hodnocení

1,5
1,4
oblast 1

oblast 2

oblast 3

Zdroj: Vlastní výzkum

Legenda ke grafu 12:
Oblast 1: personální zajištění provozu služeb
Oblast 2: organizační struktura
Oblast 3: rozsah a kvalita sociálních služeb
Oblast 4: vedení lidí
Oblast 5: komunikace
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oblast 4

oblast 5

Dosažené koeficienty jsou zdůvodněním pro potvrzení nebo vyvrácení stanovených
hypotéz. Čtyřstupňová míra úspěšnosti, jako interface zjištěných koeficientů, definuje
tabulka 11.

Tabulka 11: Stanovení míry úspěšnosti
Koeficient

Stupeň úspěšnosti

1,0 – 1,70

vysoká úspěšnost – hypotéza je zcela potvrzena

1,8 – 2,5

střední úspěšnost – hypotéza je potvrzena částečně

2,6 – 3,3

malá úspěšnost - hypotéza není potvrzena ani
vyvrácena

3,6 – 5,0

neúspěšnost - hypotéza je vyvrácena

Zdroj: Vlastní výzkum

Jednotlivá tvrzení, kterým zaměstnanci přiřazovali míru souhlasu či nesouhlasu,
můžeme, dle výše uvedených pravidel hodnocení, použít jako důkazná data pro stanovení
úspěšnosti realizované změny (viz.: tabulka 12 – 16).

Tabulka 12: Hodnocení oblasti 1
Personální zajištění provozu služeb
1)V zařízení je dostatečně personálně zajištěn provoz služeb
nízkoprahového denního centra
2)V zařízení je zabezpečena údržba domu
3)V zařízení je zabezpečena manipulace s prádlem
4)V zařízení je zabezpečen úklid domu
5)Personální zajištění provozu noclehárna ve večerních hodinách
reflektuje riziko intervence s agresivním klientem
Celkový koeficient pro oblast 1
Zdroj: Vlastní výzkum
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Koeficient
hodnocení
1,6
1,7
1,3
1,6
2,3
1,70

Hypotéza, že změna v zařízení vede ke zlepšení provozně-personálního zajištění
služeb je zcela potvrzena. Koeficient 1,7 (viz.: tabulka 12) v této oblasti reflektuje
výsledky zamýšlené změny, kdy 44% respondentů rozhodně souhlasí s výše uvedenými
tvrzeními, 46% spíše souhlasí, a 10% zaměstnanců rozhodli použít jiné hodnocení.
Rozdělení pracovních úkolů technické povahy (údržba, manipulace s prádlem, úklid), je ve
tvrzení 2-4 hodnoceno průměrným koeficientem 1,53, což vykazuje vysokou úspěšnost
realizované změny. Personální zajištění noclehárny ve večerních hodinách v souvislosti
s rizikem je hodnoceno koeficientem 2,3, a objektivně zastupuje střední úspěšnost. Přesto,
že implementace změny reflektuje tento problém v Azylovém domě sv. Terezie, je vidět,
že zvýšené riziko při práci s cílovou skupinou zaměstnanci stále vnímají jako součást
profesně-organizačního vyladění.

Tabulka 13: Hodnocení oblasti 2
Organizační struktura
1)Mám dostatek času plnit všechny své úkoly
2)Jestliže onemocním, zastupuje mě jiný pracovník ve všech mých
kompetencích
3)Konflikty v zařízení pro mě nejsou zdrojem nadměrné zátěže a
stresu
4)Nové úkoly jsou mi nadřízeným dobře vysvětleny
5)Práci, kterou vykonávám je v souladu s mojí pracovní pozicí, na
kterou jsem byl/a přijat/a
Celkový koeficient pro oblast 2

Koeficient
hodnocení
1,5
1,7
2,0
1,6
1,3
1,62

Zdroj: Vlastní výzkum

Hypotéza, že změna v zařízení vede ke zlepšení funkčnosti organizační struktury je
zcela potvrzena koeficientem 1,62. Dle tabulky 13, zaměstnanci přikládají nevyšší míru
souhlasu tvrzení, že vykonávají práci, na kterou byli přijati, což svědčí o jisté kontinuitě
procesů přijímání zaměstnanců a výkonu pracovních úkolů v praxi (koeficient 1,3). Určité
napětí je spatřováno v hodnocení konfliktů, jako zdroje nadměrné zátěže a stresu
(koeficient 2), vykazuje střední úspěšnost zavedené změny. V oblasti funkcí organizační
struktury po uskutečněných změnách vyjádřilo souhlas stupněm „rozhodně souhlasím“
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48% zaměstnanců, „spíše souhlasím“ 46% zaměstnanců, hodnocení „spíše nesouhlasím“
volilo 0,6 % zaměstnanců.

Tabulka 14: Hodnocení oblasti 3
Rozsah a kvalita sociálních služeb
1)Uživatelé jsou s kvalitou sociální služby spokojeni
2)Standardy kvality jsou nástrojem k vytváření dobré praxe
3)Snažíme se zamezit situacím, kdy by mohlo docházet ke střetům
zájmů mezi poskytovatelem a uživatelem
4)Rozsah služeb je řízen zodpovědně s ohledem na bezpečnost
zaměstnanců
5)Mám možnost zapojit se do vytváření vnitřních pravidel pro
poskytování sociálních služeb
Celkový koeficient pro oblast 3

Koeficient
hodnocení
1,8
1,5
1,7
1,6
2,1
1,74

Zdroj: Vlastní výzkum

Hypotéza, že změna v zařízení podporuje rozsah a kvalitu sociálních služeb, je
potvrzena částečně koeficientem 1,74 (viz.: tabulka 14). Koeficient 1,5 ukazuje vysokou
pravděpodobnost, že standardy kvality jsou v praxi uplatňovány ne pouze administrativně,
ale jsou součástí dobré praxe. Nicméně možnost zapojování zaměstnanců do vytváření
vnitřních pravidel vykazuje menší míru souhlasu (koeficient hodnocení 2,1), který je
v pásmu střední úspěšnosti s definovaným stavem po zavedené změně. Zodpovědnost
managementu v řízení rozsahu služeb s ohledem na bezpečnost zaměstnanců vykazuje
koeficient 1,6, řešení možného střetu zájmů koeficient 1,7. S výroky v oblasti rozsahu a
kvality socálních služeb po uskutečněných změnách vyjádřilo souhlas stupněm „rozhodně
souhlasím“ 40% zaměstnanců, „spíše souhlasím“ 48% zaměstnanců, odpověď nevím
zvolilo 10% zaměstnanců, jeden zaměstnanec zvolil hodnocení „spíše nesouhlasím“ pro
výrok 5).
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Tabulka 15: Hodnocení oblasti 4
Vedení lidí

Koeficient hodnocení

1)Můj nadřízený mě vede ke zlepšení pracovního výkonu

2,0

2)Můj pracovní výkon je pravidelně hodnocen

1,8

3)Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní úkoly
4)nadřízený podporuje můj odborný růst

1,6
1,9

5)Zaměstnanci jsou seznamováni s hodnotami Charity

2,4

Celkový koeficient pro oblast 4 – vedení lidí

1,94

Zdroj: Vlastní výzkum

Hypotéza, že změna v zařízení podporuje úroveň vedení zaměstnanců, je potvrzena
částečně (viz.: tabulka 15). V pásmu střední úspěšnosti se nachází všechna tvrzení, každá
jen s malým rozdílem ve stupni hodnocení. Nejhůře (koeficientem 2,4) je hodnocen výrok,
který tvrdí, že jsou zaměstnanci seznamování s hodnotami Charity (ADCH Praha). Naopak
nejlépe je hodnoceno tvrzení, že nadřízený stanovuje dobře pracovní úkoly (koeficient
1,6), nebo že výkon zaměstnance je pravidelně hodnocen (koeficient 1,8). Fungování
systému v oblasti vedení lidí po uskutečněných změnách hodnotilo stupněm souhlasu
„rozhodně souhlasím“ 36% zaměstnanců, „spíše souhlasím“ 44% zaměstnanců, hodnocení
„nevím“ volilo 12%, „spíše nesouhlasím“ 2% a „rozhodně nesouhlasím“ 2% respondentů.

Tabulka 16: Hodnocení oblasti 5
Komunikace

Koeficient hodnocení

1)V případě potřeby se mohu na nadřízeného kdykoliv obrátit
2)Pokud mám jiný názor než ostatní, mohu ho vyjádřit
3)V našem zařízení je dobře organizována výměna informací
4)Nebojím se udělat chybu
5)Zaměstnanci v týmu si vzájemně vycházejí vstříc
Celkový koeficient pro oblast 4 - komunikace

1,6
1,6
1,4
2,3
1,8
1,74

Zdroj: Vlastní výzkum
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Hypotéza, že změna v zařízení podporuje úroveň komunikace mezi zaměstnanci, je
potvrzena částečně koeficientem 1,74 (viz.: tabulka 16). Zatímco nejsilnější míra souhlasu
je koeficientem vysoké úspěšnosti 1,4 přiřazena výroku, že výměna informací v zařízení je
dobře organizována, tvrzení „nebojím se udělat chybu“ je hodnoceno koeficientem 2,3
v pásmu střední úspěšnosti. Stejné koeficienty hodnocení 1,6 vykazuje výrok, že se
zaměstnanci mohou v případě potřeby na nadřízeného kdykoliv obrátit a výrok o možnosti
vyjádřit jiný názor, než mají ostatní. Vliv uskutečněné změny na oblast komunikace je
hodnocen tvrzeními, s nimiž rozhodně souhlasili 44% zaměstnanců, spíše souhlasili 44%,
spíše nesouhlasili 6% a rozhodně nesouhlasili 6% zaměstnanců.

V závěru, tabulka 17 charakterizuje stupeň spokojenosti jednotlivých zaměstnanců.
Nejvyšším míra spokojenosti je vyjádřena koeficientem 1,20, nejnižší míra koeficientem
2,08.

Tabulka 17: Hodnocení jednotlivých respondentů
respondent

oblast1

oblast 2

oblast 3

oblast 4

oblast 5

Celkem

1-A

1,4

1,8

2,2

3,0

2,0

2,08

2-B

1,6

1,6

1,6

1,8

2,2

1,76

3-C

1,2

1,2

1,4

1,0

1,4

1,24

4-D

2,4

1,8

1,6

2,8

1,8

2,08

5-E

1,6

1,4

1,8

1,6

2,2

1,72

6-F

2,4

2,0

2,0

2,0

1,4

1,96

7-G

1,6

1,8

2,4

2,0

2,4

2,04

8-H

1,2

1,2

1,4

1,2

1,0

1,20

9-I

1,6

2,2

1,8

2,8

1,8

2,04

10-J

2,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,36

Celkem

1,7

1,62

1,74

1,94

1,74

1,75

Zdroj: Vlastní výzkumu
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8.2.

Stav organizace na konci změny
Výsledky uskutečněných změn a jejich dopad na stav organizace vycházejí ze

zjištěných dat výzkumu spokojenosti zaměstnanců s organizačními procesy, dále ze SWOT
analýzy vyjadřující novou klasifikaci a hodnocení jednotlivých faktorů vnitřního a vnějšího
prostředí. Za obtížněji měřitelnou, avšak neméně důležitou považuji realitu, kterou
zajišťuje střední a vyšší management v soustavnosti posuzování výkonnosti zařízení,
převážně v hodnocení práce týmu, hodnocení zaměstnanců, zpětných vazeb metodického a
profesního vedení. Srovnání dokumentů s realizovanou praxí je dalším význačným
podnětem v hodnocení výsledků po realizovaných změnách (interní audit).

8.3.

SWOT analýza stavu po změně
Účelem SWOT analýzy k 1. 8. 2012 je identifikace silných a slabých stránek,

příležitostí a hrozeb po uplynutí jednoho roku, během kterého byla realizována změna
(viz.: tabulka 18). Je nástrojem ke srovnání, rekapitulaci a shrnutí všech předcházejících
závěrů.
Princip objektivnosti při tvorbě analýzy byl zajištěn skupinou šesti pracovníků. Ve
srovnání s původní hodnotící skupinou (viz.: příloha 8, krok 2), 4 z nich byly stejné osoby,
v pozici pracovníků v sociálních službách se hodnocení účastnily 2 jiné osoby.
V součinnosti s účelem SWOT analýzy po změně, se skupina rozhodla akceptovat
kontinuitu s vybranými oblastmi, v kterých byly definovány faktory vnitřního a vnějšího
prostředí před změnou (viz.: příloha 8, krok 1).
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Tabulka 18: SWOT analýza po změně

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

SWOT Azylového domu sv. Terezie k 1. 8. 2012
Silné stránky
Slabé stránky
Spokojenost uživatelů
1 Financování ‐ nulové finanční zdroje pro poradnu
Metodické vedení od ADCH Praha
2 Fundraising
Existující procesy hodnocení zaměstnanců
3 Písemné zpracování dokumentů
Teambuilding
4 IT program
Posílení střední managementu
5 Individuální plánování v AD (kompetence klíčových pracovníků)
Komunikace
6 Standardy kvality pro NDC
Hospodárnost
Příležitosti
Hrozby
Silná poptávka po službách
1 Byrokracie
Rozvoj dobrovolnictví v ČR
2 Stigmatizace bezdomovectví
Spolupráce s jinými subjekty (MPS, ÚP)
3 Finanční destabilizace sociálních služeb
Solidarita veřejnosti a církve
4 Korupce (krize demokracie)
Výzva spolupráce s městskou částí Praha 8
5 Polytický cyklus
Rozšíření NDC (projekt Brandýs nad Labem)
6 Nepropojenost zdravotních a sociálních služeb
Partnerství v řešení bezdomovectví v zimě
7 Legislativní nároky na poskytovatele
(nafukovací hala)
bez návaznosti na finanční zdroje
8 Přenesení zodpovědnosti státu a městna za řešení
bezdomovectví na NO
9 Neexistence sociálních služeb pro chudé seniory

Zdroj: Vlastní zpracování

8.4.

Srovnání analýz
Srovnání souhrnných analýz stavu před změnou a stavu po změně spočívá v různosti

jejich tvorby a sběru dat. Graf 13 znázorňuje metody sběru dat obou analýz, jejichž cílem
je získat celkový obraz organizačního fungování v souvislosti s vizí a uskutečněnou
změnou.
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Graf 13: Srovnání způsobu tvorby analýz

Zdroj: Vlastní zpracování

Srovnání výsledných dat obou analýz je problematické především v důsledku
odlišného sběru dat. Účelem srovnání analýz však není primárně podrobná komparace
navzájem měřitelných dat, ale získání opodstatněnosti, že stav zařízení, který předkládá
analýza před změnou a stav zařízení, který předkládá analýza po změně, má kontinuitu se
záměrem a uskutečněním změny.
Smyslem první analýzy bylo získat informace o fungování zařízení. Tyto informace
měly podnítit potenciál k systematickému myšlení, k vyvolání naléhavosti uskutečnit
změny, formulování vize, vypracování a schválení operačního plánu a konečně k realizaci
změny.
Smyslem druhé analýzy bylo zhodnotit výsledky po uskutečněných změnách
prostřednictvím měření postojů spokojenosti zaměstnanců se stavem organizačních
procesů.
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První analýza vyhodnotila kritická místa v zařízení. Jsou jimi nedostatečné
personální zajištění služeb v nízkoprahovém denním centru a večerním provozu
noclehárny, dále nutnost řešení zástupnosti a přetížení pracovních pozic, rozdělení
kompetencí pro sociální poradenství, nutnost definovat úkoly středního managementu
v oblastí vedení lidí, řešení bezpečnosti zaměstnanců při výkonu přímé péče a zajištění
technického zázemí domu, jako je úklid, údržba a manipulace s prádlem. Druhá analýza
vyhodnotila výkonnost těchto definovaných systémů organizačního fungování po změně.
Ukázala, že zaměstnanci hodnotí personální zajištění služeb, funkčnost organizační
struktury, rozsah a kvalitu služeb, vedení lidí a úroveň komunikace koeficientem 1,75, což
tímto měřením představuje střední úspěšnost výsledků procesu implementace změny, a dle
stanovených parametrů měření, částečné potvrzení hypotézy.
Součástí souhrnných analýz byly situační SWOT analýzy. Srovnání SWOT analýzy
před změnou a po změně jasně prokazuje, že během jednoho roku zařízení minimalizovalo
slabé stránky jedenácti faktorů ze třinácti uvedených faktorů. Původně slabá stránka
adaptačního procesu (zaškolování nových zaměstnanců) se stala dle hodnocení naopak
silnou stránkou. Slabými stránkami je nadále faktor „finanční stabilita“ a „fundraising“.
Mezi nové slabé stránky patří „nulové finanční zdroje pro Poradnu“, a již dnes je zřejmé,
že dojde k omezení provozu Poradny. Důsledky tohoto rozhodnutí budou další organizační
výzvou pro celý projekt.
Jako nová příležitost je definována možná pravděpodobnost kooperace s Městskou
částí Praha 8 na společném projektu nového azylového domu a dále započaté vyjednávaní
o rozšíření nízkoprahového denního centra v Brandýse nad Labem ve spolupráci s tímto
městem. Protože stagnace finančních prostředků plynoucích z dotací MPSV přetrvává,
nemění se ani hrozby spojené s celkovou náročností stability finanční únosnosti projektů.
Management hodnotí průběh realizace změny pozitivním způsobem jako nutný vývoj
v ekonomických i profesních determinantech. Profesně jde o soulad poskytování služeb
s legislativou, s vývojem práv uživatele, s potenciálem naplňování charitního poslání.
Management především chce, aby bylo zřejmé, že Arcidiecézní charita Praha je moderní
profesionální organizací, která oslovuje svým posláním nejen potencionální klienty, ale
širokou veřejnost. V ekonomickém aspektu jde o hledání optimálního fungování mezi
zeštíhlením finančních zdrojů a co nejlepší kvalitou služeb.
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9. Hodnocení
Závěrečné hodnocení provádím formou reflexe zkušeností odvíjejících se od chápání
pozitivních a negativních výsledků procesů řízení změny. V závěru hodnocení nabízím
shrnující, obecně platná doporučení.

9.1.

Reflexe – pozitiva
Považuji za důležité, že se mi podařilo získat pozornost nadřízených k mým vlastním

myšlenkám o změně a vytvořit z této vize prioritu, na které byl postaven celý proces
přípravy a realizace změn. Dokázala jsem v pozici sociální pracovnice z úrovně středního
managementu, vědomostně i organizačně propojit dva okrajové póly, totiž jednotlivé
systémy provozu sociálních služeb se systémem vrcholového managementu, který je
odpovědný za chod organizace jako celku. Podařilo se mi obě strany získat pro práci, která
se vymaňovala běžným stereotypním povinnostem a která předpokládala oboustrannou
spolupráci.
Velmi se mi hodila moje klíčová pozice sociální pracovnice pro iniciování a následné
vedení realizace změn, protože jsem dostala od vedení jednoznačně velkou důvěru. Na
druhé straně tato důvěra předpokládala moji schopnost nechat se vést odborností
zkušenějšího pracovníka, což byla pro mne metodička ADCH Praha. Spolupráce s ní
zajišťovala soulad změn s legislativou a ostatními normami, ujasňovala možnosti a priority
ADCH Praha. Spolupráce s vedením byla pro mě zkušeností určité objektivity a nadhledu,
protože já sama jsem byla příliš zatížená prostředím, které mě subjektivně ovlivňovalo
Práci uvnitř realizačního týmu považuji a hodnotím jako velmi synergickou. Pět
členů rozvíjelo spolupráci tak, že z každého setkání vzešel písemný závěr s úkoly na další
období. V průběhu času se proces myšlenkového vyladění členů přeměnil na proces
stanovení priorit a poté na proces tvorby konkrétního plánu. Jsem přesvědčena, že práci
vnímali všichni zúčastnění jako důležitou, angažovanost a odpovědnost za projekt jako
celek převyšovaly možné hledání a uplatňování vlastních zájmů.
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Realizovaná změna, jako nová a významná skutečnost, je již k datu ukončení
diplomové práce (srpen 2012) jeden rok součástí denní praxe, málokdo už o ní mluví,
protože je součástí minulosti. Já sama hodnotím fungování organizace po změně jako
nesrovnatelně lepší v mnoha kritériích. V lidské rovině se zvýšila spokojenost
zaměstnanců. Co mě však těší je fakt, že se nic nevrátilo do starých kolejí, a že jsme
dokázali změnit styl, vytvořit pozitivnější atmosféru.

9.2.

Reflexe – negativa
Proces tvorby a realizace změn, trvající necelý jeden rok, byl nepochybně časově

náročný. Protože jsem vytvářela několik činností v podobě různých variant plánů
reorganizace (s menším či větším zásahem do zajetých rolí, kompetencí, časových
harmonogramů práce, profesních pohledů), musela jsem se přizpůsobit většímu
pracovnímu tempu. Zkušenost mi dává vhled do svých vlastních hranic, které jsem
překročila v přemíře angažovanosti a úsilí, což přineslo zbytečně vyčerpání i z toho
důvodu, že jsem se stavěla do role tahouna, který hlídá to, aby se nevytratila (v návalu
povinností, jiných úkolů a všednodennosti) úsilí členů týmu vydržet dlouhodobost řešení a
pokračovat v procesu stále dál.
Součástí procesu je vznik nových dokumentů, jejichž písemná a schválená podoba
časově nekoresponduje se skutečnými procesy, dokumenty vznikaly se zpožděním, někdy
až tehdy, když byl jejich obsah již zaváděn v praxi.
Negativní zkušenost spatřuji v přechodné době mezi starým fungováním a počátkem
realizace změny. Zaměstnanci se cítili ohroženi, někteří z nich zvažovali odchod
z organizace. Způsob, jak tyto projevy zmírnit, nebyl nalezen. Já sama jsem
prožívala napětí, zda návrhy budou skutečně realizovány, zda nás společně neudolá
náročnost a překážky. Po zavedení změn se rozhodla ukončit pracovní poměr pouze jedna
zaměstnankyně z důvodu jejího rozhodnutí pracovat v podnikatelské sféře.
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9.3.

Závěrečná doporučení

Zkušenosti, které jsem získala v procesu řízení změny, nabízím jako krátká, obecně
platná doporučení:
1. odpovědnost za výsledky realizačního procesu musí převzít hlavní management.
2. Management zajišťuje při řízení změny návaznost na legislativu, normy a předpisy.
3. Úspěšnost procesu realizace změny podporuje vzájemná důvěra členů, která je
postavena na zkušenosti osvědčení se v profesní roli.
4. Realizační tým má být sestaven tak, aby byla zajišťována objektivita, nestrannost a
nezaujatost členů týmu.
5. Realizační tým se musí neustále vracet k počátečním cílům proto, aby se nevytratila
síla (angažovanost) pro proces. Existuje totiž tendence věnovat se spíše všedním
úkolům, které přebijí náročnější a komplexnější úkoly, vyžadující čas a soustředění.
6. Napětí a frustrace je součástí změny.
7. Kvalita zpracovaných písemných dokumentů, které jsou schváleny a implementovány
do praxe, je jedním z indikátorů úspěšnosti realizované změny.
8. Dobře zavedená změna může být (v našem případě je) součástí změny organizační
kultury.
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ZÁVĚR
Diplomovou prací jsem chtěla přispět k pochopení postavení poskytovatelů
sociálních služeb v kontextu řízení změn. Čtenáře možná zaujme určitá nesourodost mezi
teoretickou a praktickou částí, a může se zdát, že obě části vlastně neprokazují úzkou
vazbu. Zatímco teorie předkládá výklad mnohoznačného prostředí sociálních služeb,
praktická část je případovou studií malého zařízení, kde pracuje 10 stálých zaměstnanců.
Co je tedy spojujícím kritériem a v čem je podstata představeného tématu? Odpověď
spatřuji v prosté úvaze, že poskytovatelé sociálních služeb musí nutně reagovat na
podmínky, které jim vytváří měnící se společensko-ekonomická realita. Řízení změn je pak
konkrétní reakcí managementu na legislativní požadavky, na státem řízenou kvalitu nebo
na podmínky financování.
Cílem projektu diplomové práce byla nabídka konkrétního pohledu do procesů řízení
změny. Ty se uskutečnily v organizaci, ve které pracuji 6 let jako sociální pracovnice. Už v
začátku procesu řízení změny, kdy jsem se snažila pochopit zdroj nesourodosti a konfliktů,
jsem začala tušit, že se nevyhnu nutnosti odkrývat jednotlivosti jako definované
nespokojenosti nebo potřeby, které na sebe navazovaly, a že jsme vlastně všichni čelili
nefungujícímu systému. Myslím si, že příčina tohoto stavu spočívala především
v nesystematické reakci managementu na omezené finanční zdroje v návaznosti na
snižování personálních zdrojů, a zároveň plíživé rozšiřování služeb v kontextu velké
poptávky po službách pro bezdomovce v centru Prahy. Podstata změny se tedy neodchýlila
od cíle v zamýšleném projektu diplomové práce a spočívala v novém personálněorganizačním zajištění provozu služeb v zařízení. Management se zabýval především
změnami v organizační struktuře a změnami v pracovních profilech zaměstnanců.
Výsledky těchto změn, podle měřitelných výstupů i podle hodnocení managementu,
dosáhly úspěchu ve smyslu vyrovnanějšího výkonu organizačních procesů. Podle mého
názoru je však nejpodstatnějším a nejdůležitějším úspěchem fakt, že změna uskutečnila
reálný pohyb v celkovém nastavení myšlení lidí. Zmizela neuvědomovaná pohodlnost a
nepřekonatelný strach ze zajetého stereotypu. Lidé nyní znají požadavky, náročnost a
zodpovědnost, která je na ně kladena.

Ze strany managementu, vedení lidí není

orientováno pouze na kontrolu, ale na delegování pravomocí a kompetencí.
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Budoucnost sociálních služeb v jistém smyslu závisí na vitalitě poskytovatelů
sociálních služeb obstát v těžších podmínkách vnějšího okolí a nepříznivého vývoje
sociálních služeb, který je často spojován s nízkou transparentností financování a s
permanentní existenční nejistotou v každoročním nenárokovém dotačním řízení. Do jisté
míry si myslím, že tento tlak může být jistou motivační silou ke zvyšování účinnosti
vlastní výkonnosti. Je však otázkou, zda vnější prostředí ekonomicko-společenské krize
nebude pro poskytovatele sociálních služeb příliš velkou zátěží nutící k omezování nebo
úplné rezignaci poskytování sociálních služeb. Odpověď na tuto otázku je třeba hledat
v budoucím postoji státu ke koncepci a strategii, především v legislativním pojetí dosud
taxativního výčtu sociálních služeb a v úpravě občanského zákoníku, který přinese
radikální úpravu právnických osob, jejich druhů a postavení. Tyto očekávané změny budou
mít zcela jistě vliv na vývoj trhu sociálních služeb především v pobytových službách
sociální péče.
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Příloha 1: Organizační struktura ADCH Praha

Zdroj: Organizační řád ADCH Praha, schválený ředitelem ADCH Praha (platný k. 1. 7. 2007)

Legenda:
K 31. 8. 2012 existují v organizační struktuře ADCH Praha změny, organizační struktura
zatím nebyla oficiálně nahrazena:


Je zrušena pracovní pozice – koordinátor projektů a vzdělávání, tato pozice
splynula s pozicí metodika sociálních projektů



K 31. 8. 2012 ADCH Praha nerealizuje projekt K centrum Praha



K 31. 8. 2012 ADCH Praha realizuje projekt Mukařov – domov pro seniory:
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Příloha 2: Vývoj nákladů a výnosů ADCH Praha v letech 2002-2011 ve

spojitosti s vývojem nákladů na mzdy

V tis. Kč
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výnosy celkem

2011

rok

Zdroj: Výroční zpráva ADCH Praha 2002-20011

Legenda:
 Graf nezahrnuje výsledky hospodaření farních charit, pouze ADCH Praha.
 V roce 2002 a 2003 realizovala ADCH Praha pomoc lidem postiženým povodněmi
v srpnu 2002. Realizovaná pomoc představovala v těchto dvou letech 51 milionu korun.
 V roce 2002 pracovalo v ADCH Praha 75 zaměstnanců, roce 2004 v ADCH Praha
pracovalo 93 zaměstnanců, v roce 2006 to bylo 84 zaměstnanců, v roce 2008
představují mzdové náklady 30% z celkových nákladů, v roce 2009 představovaly
mzdové náklady 29% z celkových nákladů při 150ti zaměstnancích, v roce 2010 28%
při 152 zaměstnancích. (počet zaměstnanců je vždy uveden jako počet plných úvazků).
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Příloha 3: Struktura výnosů ADCH Praha v letech 2002-2011
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Zdroj: Výroční zpráva ADCH Praha 2002-20011

Legenda:


Příspěvek na péči je zahrnut ve vlastních výkonech za služby



Rok 2012 jsou uvedeny v očekávaném odhadu
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Příloha 4: Výsledovky Azylového dům sv. Terezie v kontextu mzdových

nákladů v letech 2008-2011
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0
2008

2009

2010

2011

rok

Zdroj: Výsledovky z let 2008-2011 (ekonomický úsek ADCH Praha). Vlastní zpracován.

Legenda:


2008 počet úvazků – 9 zaměstnanců na plný úvazek



2009 počet úvazků – 10 zaměstnanců na plný pracovní úvazek



2010 počet úvazků – 10 zaměstnanců na celý pracovní úvazek



2011 počet úvazků – 10 zaměstnanců na celý pracovní úvazek



2012 počet úvazků - 11,5 zaměstnanců na celý pracovní úvazek
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Příloha 5: Struktura výnosů Azylového domu sv. Terezie v letech 2002-

2011
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Zdroj: Výsledovky z let 2008-2011 (ekonomický úsek ADCH Praha). Vlastní zpracován.

Legenda:
V roce 2012 jsou tržby a položka ostatní výnosy pouze předpokládané.
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Příloha 6: Organizační struktura Azylového domu sv. Terezie před

změnou

vedoucí AD

vedoucí sociální
práce

sociální práce

provozně technické
záležitosti

provozní vedoucí

právník

pokladní

asistent
Koordinátor NDC

údržbář

asistent

jídelna

asistent

DPP

Agenda:
asistent

Spolupráce
Hierarchie (podřízenost)

asistent

Zdroj: Vnitřní dokument ADCH Praha k 1. 2008, (zpracoval a schválil ředitel AD sv. Terezie)
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PB

Přříloha 7: Organizač
O
ní struktu
ura Azylo
ového dom
mu sv. Teerezie po změně
z

Zddroj: Vnitřní dokument
d
ADCH Praha k 1 . 1. 20011, (zp
pracoval a sch
hválil ředitel A
AD sv. Terezie)
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Příloha 8: Postup provedení SWOT analýzy před změnou

Krok 1: Výběr oblastí
a) Interní oblasti:
Oblast 1: Personální zajištění služeb a provozu domu
Oblast 2: Organizační struktura (kompetence, zástupnost, hierarchie)
Oblast 3: Vedení lidí
Oblast 4: Rozsah a kvalita služeb
Oblast 5: Financování
b) Externí oblasti:
Oblast 6: Ekonomicko- politická
Oblast 7: Legislativní oblast
Oblast 8: Demografie
Oblast 9: Nová sociální rizika u cílové skupiny

Krok 2: Určení, kteří pracovníci budou volit, co je silnou stránkou a co je slabou
stránkou v dané oblasti
1. Metodička ADCH Praha (oblast 1-9)
2. Ředitel AD (oblast 1-9)
3. Vedoucí sociální pracovnice (oblast 1-9)
4. Sociální pracovník poradny (oblast 1-9)
5. Pracovník v sociálních službách (oblast 1-9)
6. Pracovník v sociálních službách (oblast 1-9)
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Příloha 8 - pokračování 1: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 3: Identifikace faktorů ve vybraných oblastech
OBLAST 1: PERSONÁLNĚ – PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
SILNÉ STRÁNKY

ZDŮVODNĚNÍ

(stálých)  Dlouhodobé působení pracovníků je
výhodou
pro
vytváření
stability
pracovního prostředí
 Zaměstnanci disponují zkušeností a
profesní úrovní v daných kompetencích
 Ochota pracovníků předávat získanou
dobrou praxi
 Lze počítat s jejich přispěním při
realizaci změny
 Osobní sounáležitost stálých pracovníků
se zařízením a s jejím posláním
Personální strategie AD jako součást  Vytvořené systémy personální strategie
v ADCH Praha:
systému personálního řízení ADCH Praha
- systém výběru zaměstnanců
- systém hodnocení a odměňování
- profil charitního zaměstnance jako
součást kultury organizace
- systém organizačního vzdělávání
 Vedení pracovních postupů v personální
oblasti
 Vytvoření pracovní pozice – personální
manager ADCH Praha
ZDŮVODNĚNÍ
SLABÉ STRÁNKY
Převaha
dlouhodobých
zaměstnanců

Personální zajištění provozních prací v  V provozu není personálně zajištěno
praní, mandlování, úklid kanceláří a
domě
prostor NDC a nocleháren
 Střet zájmů mezi poskytovatelem a
klientem při výkonu pomocných prací,
pokud je úklid zajišťován klienty
 Střet zájmů mezi poskytovatelem a
klientem při výkonu pomocných prací v
zařízení
 Zátěžový
provoz
není
zajištěn
Bezpečnost zaměstnanců
zaměstnanci
 Hrozí
vysoká
stresová
zátěž
zaměstnanců
 Při přetížení zaměstnanců může nastat
problematická komunikace s agresivním
klientem
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Příloha 8 - pokračování 2: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 3: Identifikace faktorů ve vybraných oblastech
OBLAST 2: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ZDŮVODNĚNÍ

SILNÉ STRÁNKY
Stabilní a silný vyšší management

Existence středního managementu

SLABÉ STRÁNKY
Zástupnost pracovních pozic

Kompetenční vyladění

 Stabilní a silná hierarchie
- Statutární osoby ADCH Praha
- Management ADCH Praha
- Ředitel AD (zároveň také personalista
ADCH)
 Podpora církve jako zřizovatele
 Vedení procesů, pracovních postupů
 Řízení kvality
 Profesionalita znalostních pracovníků
 Kontrola pracovních postupů
 Rozvoj systému komunikace
ZDŮVODNĚNÍ

Neexistuje zástupnost:
- sociálního pracovníka
- pracovníka v NDC
- pracovníka na vrátnici
 Nevyjasněné strategie v oblasti provozní
a oblasti sociální
 Malé úkoly a cíle pro pozici pracovníka
v sociálních službách
 Nevyužití potenciálu zaměstnanců
 Nevyvážené rozdělení kompetencí
 Kumulování
kompetencí
sociální
pracovnice a pracovnice na vrátnici
OBLAST 3: VEDENÍ LIDÍ

SILNÉ STRÁNKY
Vzdělávání a profesní růst

Komunikační systémy

ZDŮVODNĚNÍ
 Školení v rámci ADCH Praha
 Stáže zaměstnanců AD ve střediscích
ADCH Praha
 Sdílení dobré praxe v AD a v ADCH
Praha
 Zavedené hodnocení zaměstnanců
 Vytvoření
komunikačních
systémů
(schůze, porady, intervize, supervize)
 Nový program na míru (elektronický
program evidence klientů, elektronická
pokladna, fakturace) – vše v jenom
novém programu
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Příloha 8 - pokračování 3: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 3: Identifikace faktorů ve vybraných oblastech

SLABÉ STRÁNKY
Interpersonální konflikty
Adaptační plán nových zaměstnanců

ZDŮVODNĚNÍ






Osobní nespokojenost
Koalice v týmu
Nedostatečně zpětné vazby vztahů
Nejednotnost v pracovních postupech
Silnější kontrola převažuje nad vedením

 Změny jsou přijímány jako ohrožení
 Volba strategie klidu a pasivity jako
bezpečí

Flexibilita

OBLAST 4: ROZSAH A KVALITA SLUŽEB
SILNÉ STRÁNKY
Uživatelé

Existence pracovních postupů

ZDŮVODNĚNÍ
 Schopnost reagování na změněnou
poptávku uživatelů
 Celoroční plná kapacita služeb
 Pozitivní reakce uživatelů
 Motivační sociální přístup k uživateli
 Stejná pravidla pro všechny uživatele
 Písemně zpracované dokumenty
 Proces schvalování dokumentů vyšším
managementem
 Odborné metodické vedení

SLABÉ STRÁNKY
Střety zájmů

Provozní doba noclehárny

ZDŮVODNĚNÍ
 Mezi poskytovatelem a uživatelem (úklid
domu)
 Problematický
úklid
ambulantní
noclehárny uživatelem
 Nejednotný
postup
středního
managementu k některým pracovním
postupům
 Konflikty s uživatelem
 Ubytovávání klientů mimo provozní dobu
noclehárny
 Nesoulad s registračními údaji v registru
poskytovatelů MPSV o provozní době
 Kompetence pracovníka v sociálních
službách do 16 hodiny
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Příloha 8 - pokračování 4: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 3: Identifikace faktorů ve vybraných oblastech
SLABÉ STRÁNKY (pokračování)

ZDŮVODNĚNÍ

 Omezená provozní doba
 Chybí kvalifikovaný personál
 Nemožnost rozšířit provozní dobu
v zimním období
 Poskytování služeb v NDC je chápáno
jako provozní výkon
 Chybí písemné standardy kvality
 Nejsou dostatečné zdroje k poskytování
Organizace sociálního poradenství
(personální, finanční)
 Otázky
organizace
základního
poradenství
 Otázky
organizace
odborného
poradenství v rámci poradny pro lidi v
tísni
OBLAST 5: FINANCOVÁNÍ
NDC jako sociální služba

SILNÉ STRÁNKY
Vícezdrojové financování

Hospodárnost

ZDŮVODNĚNÍ








SLABÉ STRÁNKY
Finanční stabilita a finanční plánování
Fundraising

Tradiční silná podpora organizace dárci
Vlastní výdělečná činnost
Tříkrálová sbírka
Podpora církve
Úsporná opatření
Regulace nákladů
Zvyšování výkonnosti
ZDŮVODNĚNÍ

 Finanční závislost na dotacích
 Růst fixních nákladů
 Není pracovní síla na programové
vyhledání příležitostí u donátorů
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Příloha 8 - pokračování 5: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 4: Hodnocení všech faktorů v každé oblasti z hlediska jejich výkonnosti
s využitím stupnice od velmi silné stránky po velmi slabou stránku

VÝKONNOST
Velmi
silná
Silná
Standard Slabá
stránka Stránka
stránka
OBLAST: PERSONÁLNĚ PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Převaha dlouhodobých zaměstnanců

AD součást ADCH
Personální zajištění provozních prací
Bezpečnost zaměstnanců
OBLAST: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Stabilní a silný vyšší management
Existence středního managementu
AD
Zástupnost pracovních pozic
Kompetenční vyladění
OBLAST: VEDENÍ LIDÍ
Vzdělávání a profesní růst
Komunikační systémy
Interpersonální konflikty
Adaptační plán nových zaměstnanců
Flexibilita
OBLAST: ROZSAH A KVALITA SLUŽEB
Uživatelé
Existence pracovních postupů
Střety zájmů
Provozní doba noclehárny
Poskytování NDC
Organizování sociálního poradenství
OBLAST: FINANCOVÁNÍ
Vícezdrojové financování
Hospodárnost
Finanční stabilita a finanční
plánování
Fundraising
FAKTOR

117

Velmi
slabá
stránka

Příloha 8 - pokračování 6: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 5: Seřazení faktorů v každé oblasti podle jejich důležitosti – volba priorit
DŮLEŽITOST = priorita*

FAKTOR

Průměr priority

Pořadí

OBLAST: PERSONÁLNĚ - PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
SILNÉ STRÁNKY (standard)
Dlouhodobí zaměstnanci
AD součást ADCH Praha
SLABÉ STRÁNKY
Personální zajištění provozních prací
Bezpečnost zaměstnanců
OBLAST: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY (standard)
Silný vyšší management
Existující střední management
SLABÉ STRÁNKY
Zástupnost pracovních pozic
Kompetenční vyladění
OBLAST: VEDENÍ LIDÍ
SILNÉ STRÁNKY (standard)
Vzdělávání a profesní růst
Komunikační systémy
SLABÉ STRÁNKY
Interpersonální konflikty
Adaptační plán zaměstnanců
Flexibilita
OBLAST: ROZSAH A KVALITA SLUŽEB
SILNÉ STRÁNKY (standard)
Uživatelé
Existence pracovních postupů

3,3
2,5

2.
1.

1,1
1,2

2.
2.

2,16
2

2.
1.

2,4
1,5

2.
1.

1,5
1,8

1.
2.

1,3
2
2,5

1.
2.
3.

1,5
2,2

1.
2.

2,6
2
3
1,5

3.
2.
4.
1.

2,2
1,6

2.
1.

SLABÉ STRÁNKY
Střety zájmů poskytovatele a uživatele
Provozní doba noclehárny
Poskytování NDC
Organizování sociálního poradenství
OBLAST: FINANCOVÁNÍ
SILNÉ STRÁNKY (standard)
Vícezdrojové financování
Hospodárnost

SLABÉ STRÁNKY
Finanční stabilita
1,8
Fundraising
3
*5ti stupňová škála, 1= nejvyšší míra důležitosti, 5= nejnižší míra důležitosti
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1.
2.

Příloha 8 - pokračování 7: Postup provedení SWOT analýzy před změnou

Krok 6: Matice důležitost/výkonnost
Zaznamenání každého faktoru do matice

VÝKONNOST
FAKTORY

DŮLEŽITOST

Vysoká

Nízká

Nízká (slabá stránka ‐ velmi slabá stránka)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.Faktory je potřeba posílit
Personální zajištění provozních prací
Bezpečnost zaměstnanců
Interpersonální konflikty
Organizování sociálního poradenství
Kompetenční vyladění
Hospodárnost
Finanční stabilita
Adaptační plán zaměstnanců
Provozní doba noclehárny
Provozní doba noclehárny
Flexibilita
Zástupnost pracovních pozic
3. Nedůležité faktory

1
2
3
4

Finanční stabilita
Střety zájmů
Poskytování NDC
Fundrajsing
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Vysoká (velmi silná stránka ‐ strandard)

1
2
3
4
5
6

2. Urdžení pozice
Uživatelé
AD součást ADCH
Vzdělávání a profesní růst
Komunikační systémy
Existující střední management
Silný vyšší management

4. Faktory nejsou důležité, ale jsou silnými stránkami
1 Dlouhodobí zaměstnanci

Příloha 8 - pokračování 8: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 7: Určení jednotlivých příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí
OBLAST: EKONOMICKO – POLITICKÁ
PŘÍLEŽITOSTI
 ADCH Praha jako součást politickosociální strategie v řešení bezdomovectví
 Komunitní plánování města
 Zprůhlednění toků veřejných financí

HROZBY





Krize sociálního státu
Krize veřejných financí
Ekonomická recese
Malý politický zájem města podpořit
služby pro bezdomovce
 Privatizace bytů (riziko bezdomovectví)
 Nedostatečný bytový fond města
 Daňová politika státu (zvyšování daní)
 Finanční destabilizace sociálních služeb
 Nízké mzdy v sociálních službách
 Korupce (krize demokracie)
 Politický volební cyklus
OBLAST: LEGISLATIVNÍ

PŘÍLEŽITOSTI
 Budoucí
pravidla
přiznávání dotací

pro

HROZBY

podmínky  Nenárokové dotace
 Legislativní nároky na poskytovatele
(kvalita,
registrace
zaměstnanců,
povinnost hlásit změny, OK systém,
povinné vzdělávání) bez návaznosti na
finanční zdroje
 Nepropojenost zdravotních a sociálních
služeb
 Neexistence sociálních služeb pro chudé
seniory
OBLAST: DEMOGRAFIE

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 Růst počtu bezdomovců - seniorů
 Růst chudoby
 Koncentrace migrace bezdomovců a
cizinců do Prahy
OBLAST: TRH, VEŘEJNOST A SPOLEČNOST
PŘÍLEŽITOSTI
 Silná poptávka po službách pro
bezdomovce
 Rozvoj dobrovolnictví v ČR
 Spolupráce s jinými subjekty (MPS, ÚP)
 Solidarita veřejnosti a církve

HROZBY
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Stigmatizace bezdomovectví
Tabuizace chudoby ve společnosti
Rostoucí nezaměstnanost
Změny na trhu práce

Příloha 8 - pokračování 9: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 8: Určení u jednotlivých příležitostí a hrozeb pravděpodobnost

jejich vzniku
Závažnost*

FAKTOR

Pravděpodobnost
vzniku
(0 až 100%)

OBLAST: EKONOMICKO POLITICKÁ

PŘÍLEŽITOSTI
Charita jako součást politicko-sociální strategie řešení
bezdomovectví
Komunitní plánování města
Zprůhlednění toků veřejných financí
HROZBY
Krize sociálního státu
Krize veřejných financí
Ekonomická recese
Malý politický zájem města podpořit služby pro
bezdomovce
Privatizace bytů (riziko bezdomovectví)
Nedostatečný bytový fond města
Daňová politika státu (zvyšování daní)
Finanční destabilizace sociálních služeb
Korupce (krize demokracie)
Politický cyklus (sociální oblast je závislá na politických
rozhodnutích)
OBLAST: LEGISLATIVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI
Budoucí pravidla pro podmínky přiznávání dotací
HROZBY
Nenárokové dotace
Legislativní nároky na poskytovatele bez návaznosti na
finanční zdroje
Nepropojenost zdravotních a sociálních služeb
Neexistence sociálních služeb pro chudé seniory
OBLAST: DEMOGRAFIE
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
Růst počtu bezdomovců - seniorů
Růst chudoby
Koncentrace migrace bezdomovců a cizinců do Prahy

3,5
2,6
2,5

75%
35%
30%

2,9
2,2
3,1

85%
65%
71%

1,9
2,9
2,6
2,6
1,8
1,5

65%
85%
84%
90%
85%
74%

2,1

90%

1,8

25%

1,5

100%

1,3
1,5
1,5

100%
95%
95%

2,1
2
2,2

91%
95%
89%

OBLAST: TRH, VEŘEJNOST A SPOLEČNOST
PŘÍLEŽITOSTI
Silná poptávka po službách pro bezdomovce
2,4
Rozvoj dobrovolnictví v ČR
3,5
Spolupráce s jinými subjekty (MPS, ÚP)
4,5
Solidarita veřejnosti a církve
2,8
HROZBY
Stigmatizace bezdomovectví
3,0
Tabuizace chudoby ve společnosti
3,1
*5ti stupňová škála, 1= nejvyšší míra důležitosti, 5= nejnižší míra důležitosti
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91%
66%
61%
59%
85%
59%

Příloha 8 - pokračování 10: Postup provedení SWOT analýzy před změnou
Krok 9: Zaznamenání každé hrozby do matice hrozeb a každé příležitosti do matice
příležitostí

Vysoká
Nízká

Pravděpodonost vzniku

Matice příležitostí
Přitažlivost (závažnost)
Nízká
1 Charita jako součást policko ‐ sociální
strategie řešení bezdomovectví
2 Rozvoj dobrovolnictví v ČR
3 Spolupráce s jinými subjekty (MPS,ÚP)
4 Solidarita veřejnosti a církve
1 Komunitní plánování města

Vysoká
1 Silná poptávka po službách pro bezdomovce

1 Zprůhlednění toků veřejných financí
2 Pravidla pro podmínky přiznávání dotací

Vysoká

1
2
3
4
5
6

Nízká
Krize sociálního státu
Ekonomická recese
Privatizace bytů (riziko bezdomovectví)
Nedostatečný bytový fond města
Daňová politika státu
Stigmatizace bezdomovectví

Vysoká
1 Krize veřejných financi
2 Malý politický zájem města podpořit služby
pro bezdomovce
3 Finanční destabilizace sociálních služeb
4 Korupce (krize demokracie)
5 Politický cyklus
6 Nenárokové dotace
7 Legislativní nároky na poskytovatele
bez návaznosti na finanční zdroje
8 Nepropojenost zdravotních a sociálních služeb
9 Neexistence sociálních služeb pro chudé seniory
10 Růst počtu bezdomoců ‐ seniorů
11 Růst chudoby
12 Koncentrace migrace bezdomovců a cizinců v Praze

Nízká

Pravděpodonost vzniku

Matice hrozeb
Přitažlivost (závažnost)

122

Přříloha 9: Dokument
D
– kompeten
nční mapa

Zddroj: Zvnitřní dokument AD
D sv. Terezie
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Příloha 10: Projekt DP

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Obor řízení a supervize neziskových organizací
Projekt diplomové práce
Řízení změny v sociálních službách
Reorganizace Azylového domu sv. Terezie (případová studie)
Bc. Jana Ivančicová, Dis.
20646946
II. ročník
Diskuze problému
Postavení sociálních služeb v České republice je determinováno faktory společenského a
ekonomického vývoje v době finanční krize a krize sociálního státu v postindustriální
společnosti. Strategie státního financování, nová sociální rizika, demografický vývoj či tlak
na zvyšování kvality sociálních služeb konceptuálně podněcují management poskytovatelů
sociálních služeb k řešení napětí mezi dostatečnými zdroji a kvalitními výstupy. Pokud
mají sociální služby v organizacích realizovat své veřejné závazky, musí management
reagovat na podněty a zajistit vitalitu neziskových organizací, hledat rezervy a nové
možnosti vývoje a budoucnosti.
Cíl práce
Cílem práce je nabídnout čtenáři pohled do procesů řízení změny v sociálních službách ve
specifických podmínkách neziskového sektoru. Práce se zabývá principy řízení změn
sociálních služeb v měnící se společnosti a zodpovídá na otázku, jaký je směr vývoje
sociálních služeb a jaká je jejich budoucnost.
Praktická část práce nabízí konkrétní příklad řízení změny v zařízení Arcidiecézní charity
Praha. Management v tomto zařízení reaguje na zeštíhlení finančních zdrojů a zároveň se
snaží o zachování plného provozu sociálních služeb a zachování kvality. Konkrétním
obsahem změny je nové personálně-organizační zajištění provozu služeb pro bezdomovce.
Management se zabývá především změnami v organizační struktuře zařízení a změnami
v pracovních profilech zaměstnanců.
V závěru práce je zpracováno hodnocení úspěšnosti řízené změny a je provedeno
objektivní hodnocení kvality dosažené při řízení změny.
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Metody a postupy
Řízení změny v zařízení poskytující sociální služby bezdomovcům bude provedena
metodou podle Johna P. Kottera. Implementace změny v jeho podání obsahuje postupné
provedení osmi kroků. Analytickou technikou bude SWOT analýza vnějších a vnitřních
faktorů stavu zařízení před změnou a stavu zařízení po změně. Nezávislý pohled na
organizaci po změně předpokládá srovnání obou analýz včetně vyhodnocení indikátorů
úspěšnosti (výkonnost zařízení, zástupnost jednotlivých pracovních pozic, kvalita
komunikace a kvalita poskytování sociálních služeb, bezpečnost zaměstnanců). Podkladem
pro vypracování analýzy po změně bude dotazník a rozhovor se zaměstnanci a s
managementem organizace.
Dotazník bude zjišťovat, zda je pravdivá hypotéza, že změny v zařízení nevedou ke snížení
kvality poskytování sociálních služeb. Respondenti budou dotazováni na měřitelné
proměnné v souvislosti s kvalitou služeb v kontextu uskutečněných změn. Zaměstnanci
budou hodnotit stupeň kvality vybraných oblastí poskytování sociálních služeb (týmové
práce ve snaze o jednotný přístup ke klientům, individuálního plánování v jednotlivých
sociálních službách, kvality předávání informací mezi zaměstnanci a kvality komunikace
směrem k různým složkám organizační struktury, osobní vytíženosti v pracovní době po
změně pracovních profilů, vnímání vlastní bezpečnosti při práci s cílovou skupinou
bezdomovců).
Předmětem rozhovorů bude zjištění, jak zaměstnanci vnímají změny v organizační
struktuře a změny vlastních pracovních postupů, a jak důsledky těchto změn ovlivňují
jejich vlastní práci ve smyslu chápání svých kompetencí a srozumitelnosti personálněřídících vztahů a ve smyslu vlastního chápání komplexní pomoci bezdomovcům v rámci
celého zařízení i v rámci nejdůležitějších procesů v průběhu poskytování jednotlivých
sociálních služeb.
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