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Část I – Základní pojmy a principy

základní pojmy 

Hodnocení
 kválity v rá
mci Č�eske
  ásociáce streetwork (dá
 le jen „Č�AS“) je proces, ktery
  obsáhuje:

 posouzení
 rozvoje kválity sluz"eb podle krite
rií
 stánoveny
ch Č�AS,
 ude" lení
 c"i neude" lení
 osve"dc"ení
 rozvoje kválity sluz"eb Č�AS.

základní cíle hodnocení kvality

 zvys"ovát kválitu á efektivitu poskytová
ní
 sluz"eb,
 gárántovát rozvoj kválity sluz"eb,
 specificky
m cí
lem hodnocení
 je podpor"it profiláci Č�AS jáko profesní
 orgánizáci sdruz"ují
cí
 kválitní
 zár"í
zení
, tedy tá, 

která
  u
 spe"s"ne"  dlouhodobe"  rozví
jí
 kválitu svy
ch sluz"eb.

Základní Principy Hodnocení Kvality

 dobrovolnost (hodnocení
 není
 povinne
 , orgánizáce o ne"  sámá z"á
 dá
 , c"í
mz"  souhlásí
 s cely
m procesem popsány
m v 
metodice),

 tránspárentnost procesu hodnocení
 (cely
  postup s"etr"ení
 je popsá
n v metodice, se kterou je moz"ne
  se sezná
mit, 
metodiká bylá ove"r"ová
ná á pr"ipomí
nková
ná),

 hodnocení
 vychá
 zí

o z obecne"  ákceptovány
ch stándárdu5  á krite
rií
 kválity,
o z hodnot Č�AS.

VÝZNAM  A  DOPADY  PRO  ČAS

 proces hodnocení
 umoz"ní
 Č�AS gárántovát rozvoj kválity sluz"eb u c"lensky
ch zár"í
zení
,
 vy
stupy hodnocení
 budou vyuz" ity pro rozvoj obor ní
zkopráhovy
ch sluz"eb.

VÝZNAM  A  DOPADY  PRO  HODNOCENÁ  ZAŘÍZENÍ

 zár"í
zení
 ábsolvová
ní
m hodnocení
 zí
ská
 vá
  nezá
visly
  odborny
  pohled ná kválitu sluz"eb,
 po u
 spe"s"ne"  ábsolvováne
m hodnocení
 zár"í
zení
 zí
ská
  Osve"dc"ení
 o u
 spe"s"ne
m ábsolvová
ní
 hodnocení
 kválity Č�AS 

(dá
 le jen Osve"dc"ení
) pr"í
pádne"  Osve"dc"ení
 o u
 spe"s"ne
m ábsolvová
ní
 hodnocení
 kválity Č�AS s podmí
nkou (dá
 le jen 
Osve"dc"ení
 s podmí
nkou, toto hodnocení
 je gárántová
no Č�AS,

 u
 spe"s"ne
  ábsolvová
ní
 hodnocení
 kválity je jednou z podmí
nek pro pr"ijetí
 zár"í
zení
 jáko skupinove
ho c"lená Č�AS,
 neu
 spe"s"ne
  ábsolvová
ní
 hodnocení
 známená
  pro zár"í
zení
 pouze omezení
 z hlediská moz"nosti stá
 t se c"i zu5 stát 

c"lenem Č�AS,
 osve"dc"ení
 se ude" luje ná dobu pe" ti let, pro jeho udrz"ení
 je nutne
  káz"dy
  kálendá
 r"ní
 rok ábsolvovát pru5 be"z"ne
  

hodnocení
 kválity.

Část II – Organizační nastavení procesu

POSTAVENÍ  ČAS

Č�eská
  ásociáce streetwork ude" luje „Osve"dc"ení
“ á gárántuje proces á vy
sledky hodnocení
 kválity.



POSTAVENÍ  A  ČINNOST  SPRÁVNÍ  RADY  ČAS

Sprá
 vní
 rádá Č�AS zejme
ná:

 rozhoduje o ude" lení
 Osve"dc"ení
, pr"i rozhodová
ní
 vychá
 zí
 z podkládu5  á doporuc"ení
 hodnotitelske
ho ty
mu,

 slouz" í
 jáko odvolácí
 orgá
n pr"i nesouhlásu orgánizáce s vy
be"rem hodnotitelu5 ,

 slouz" í
 jáko odvolácí
 orgá
n pr"i nesouhlásu s pru5 be"hem hodnotí
cí
ho s"etr"ení
,

 v pr"í
páde"  stí
z"ností
 ná kválitu hodnocene
  sluz"by, která
  hodnocení
m jiz"  dr"í
ve pros" lá c"i v pr"í
páde"  odu5 vodne"ne
  
pochybnosti o kválite"  te
 to sluz"by mu5 z"e vydát rozhodnutí
 o odebrá
ní
 osve"dc"ení
, nebo doporuc"it nove
  hodnocení
 
kválity,

 prostr"ednictví
m Káncelá
 r"e Č�AS kontroluje c"innost hodnotitelsky
ch ty
mu5 ,

 prostr"ednictví
m Káncelá
 r"e Č�AS vede Rejstr"í
k hodnoceny
ch zár"í
zení
 á Rejstr"í
k hodnotitelu5  Č�AS.

Část III - Způsoby hodnocení kvality
Pro hodnocení
 kválity pouz" í
vá
  Č�AS dvá zá
kládní
 druhy hodnocení
:

1. Vstupní
 hodnocení
 kválity
2. Pru5 be"z"ná
  hodnocení
 kválity

VSTUPNÍ  HODNOCENÍ  KVALITY

Je reálizová
 no u orgánizácí
, ktere
  si podály z"á
 dost o zí
ská
ní
 c"lenství
 v Č�AS nebo jiz"  jsou c"leny Č�AS á podály si z"á
 dost o 
obnovení
 Osve"dc"ení
 pro dáls" í
ch pe" t let. Vstupní
 hodnocení
 kválity je reálizová
no te"mito zpu5 soby:

Rozvojovy
  áudit

 Je reálizová
 n u orgánizácí
, kde nebylá provedená inspekce MPSV nebo certifikáce RVKPP v pru5 be"hu máx. c"tyr"  let 
zpe" tne" .

Metodická
  ná
 vs"te"vá

 Je reálizová
 ná u orgánizácí
, kde bylá provedená inspekce MPSV nebo certifikáce RVKPP v pru5 be"hu máx. c"tyr"  let 
zpe" tne" .

PRŮBĚŽNÉ  HODNOCENÍ  KVALITY

Je reálizová
 no sámotnou orgánizácí
, která
  jiz"  je c"lenem Č�AS á chce si toto c"lenství
 udrz"et. Musí
 by
 t provedeno v káz"de
m 
kálendá
 r"ní
m roce, ktery
  ná
 sleduje po kálendá
 r"ní
m roce, ve ktere
m byl proveden Rozvojovy
  áudit c"i Metodická
  ná
 vs"te"vá.

Pru5 be"z"ne
  hodnocení
 kválity je reálizová
no zprácová
 ní
m Roc"ní
ho plá
nu rozvoje kválity.

Roc"ní
 plá
 n rozvoje kválity

 Musí
 by
 t v dáne
m kálendá
 r"ní
m roce stánoven, reálizová
n á vyhodnocen.

 Pí
semny
  vy
stup z vyhodnocení
 Roc"ní
ho plá
nu rozvoje kválity, ktery
  je zásí
lá
n do Káncelá
 r"e Č�AS nemá
  pevne"  
stánovou strukturu (ví
ce viz pr"í
lohá c". 3), musí
 vs"ák obsáhovát minimá
 lne" :

o cí
le rozvoje kválity pro dány
  kálendá
 r"ní
 rok,



o vyhodnocení
 dosáz"ení
 cí
lu5  v dáne
m kálendá
 r"ní
m roce (zdá bylo c"i nikoliv jednotlivy
ch cí
lu5  dosáz"eno),

o komentá
 r"  orgánizáce k jednotlivy
m cí
lu5 m (proc" byly zvoleny, ják orgánizáce vní
má
  jejich dosáz"ení
 c"i 
nedosáz"ení
).

 Vyhodnocení
 Roc"ní
ho plá
nu rozvoje kválity je nutne
  záslát do Káncelá
 r"e Č�AS do 31.3. ná
 sledují
cí
ho kálendá
 r"ní
ho 
roku.

Část IV – Hodnocení kvality

ŽADATEL

O provedení
 Hodnocení
 kválity mu5 z"e poz"á
dát káz"dá
  fyzická
  nebo prá
vnická
  osobá, která
  poskytuje ní
zkopráhove
  sociá
 lní
 
sluz"by. Obsáh á krite
riá posuzová
ní
 jsou vymezeny ve schvá
 leny
ch stándárdech á metodice hodnocení
 Č�AS. 

ŘÍZENÍ  O  UDĚLENÍ  ČI  UDRŽENÍ  OSVĚDČENÍ  

Státutá
 rní
 zá
 stupce orgánizáce podá
vá
  Káncelá
 r" i Č�AS z"á
 dost o jeden ze zpu5 sobu5  provedení
 Hodnocení
 kválity Č�AS.

R� í
zení
 je záhá
 jeno dnem, kdy Káncelá
 r"  Č�AS obdrz" í
 z"á
 dost o provedení
 Hodnocení
 kválity Č�AS.

Dáls" í
 postup je reálizová
n podle metodiky druhu á zpu5 sobu hodnocení
, o ktere
  si orgánizáce poz"á
dálá.

ROZHODNUTÍ  SR ČAS  

Ná zá
 kláde"  vy
stupu5  z provedene
ho hodnocení
 kválity rozhoduje Sprá
vní
 rádá Č�AS ná sve
m nejbliz"s" í
m zásedá
ní
 o:

Vstupní hodnocení kvality

 ude" lení
 Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality (Osve"dc"ení
) ná období
 5 let,

 ude" lení
 Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality s podmínkou (Osve"dc"ení
 s podmí
nkou),

o Podmí
nkou pro ude" lení
 je, z"e zár"í
zení
 poz"á
 dá
  Č�AS o ude" lení
 vy
 jimky, oznác"í
 krite
riá, v nichz"  nepros" lá, 
popí
s"e zjis" te"ne
  nedostátky, návrhne zpu5 sob odstráne"ní
 nedostátku5 , du5 kázy odstráne"ní
 nedostátku5  á lhu5 tu
k odstráne"ní
. V pr"í
páde" , z"e ve lhu5 te"  stánovene
  dojde k odstráne"ní
 nedostátku5 , mu5 z"e SR Č�AS dodátec"ne"  
ude" lit Osvědčení. V pr"í
páde" , z"e k odstráne"ní
 nedostátku5  nedojde, SR rozhodne o odebrá
ní
 Osvědčení 
s podmínkou.

 neude" lení
 Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality.

Průběžné hodnocení kvality

 odebrá
 ní
 Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality

o Osve"dc"ení
 je orgánizáci odebrá
no v pr"í
páde" , z"e do 31. 3. ná
 sledují
cí
ho roku nezás" le Káncelá
 r" í
 Č�AS 
vyhodnocení
 Roc"ní
ho plá
nu rozvoje kválity.

Proti vy
sledku Hodnocení
 kválity se lze odvolát. 

 Ná
 mitká ná pru5 be"h s"etr"ení
 ke Sprá
vní
 ráde"  Č�AS do 15 dní
 od skonc"ení
 s"etr"ení
.

 Ná
 mitká proti vy
sledku s"etr"ení
 se odvolá
 vá
  k Revizní
 komisi Č�AS do 15 dní
 od sde" lení
 vy
sledku.



 Sprá
vní
 rádá Č�AS á Revizní
 komise Č�AS jsou povinny reágovát ná ná
mitky do 30 dnu5  ode dne podá
ní
. 

Káncelá
 r"  Č�AS, hodnotitelsky
  ty
m, Sprá
vní
 rádá á Revizní
 komise Č�AS nesmí
 podá
vát z"á
 dne
  informáce o pru5 be"hu r" í
zení
 
tr"etí
m subjektu5 m.

ZVEŘEJNĚNÍ  VÝSLEDKŮ  HODNOCENÍ

 Sprá
vní
 rádá Č�AS zver"ejn" uje rozhodnutí
 o ude" lení
 c"i neude" lení
 osve"dc"ení
, pr"í
pádne"  ude" lení
 s podmí
nkou formou:

o Ver"ejne
  pr"í
stupne
ho zá
pisu ze sve
ho zásedá
ní


o Pí
semne
ho rozhodnutí
 zásláne
ho zár"í
zení
, ktere
  pros" lo hodnocení
m

o Dá
 le Káncelá
 r"  Č�AS vede ná webove
m sve
m portá
 le seznám vs"ech zár"í
zení
, která
  májí
 plátná
  Osvědčení o 
úspěšném absolvování Hodnocení kvality (nezver"ejn" ují
 se neude" lení
 osve"dc"ení
 áni Osve"dc"ení
 
s podmí
nkou).

Vy
sledky hodnocení
 budou pouz" ity:

 k dáls" í
 metodicke
  prá
 ci Č�AS, 

 v rá
 mci projektu5 , ze ktery
ch je Hodnocení
 kválity fináncová
no (nápr". rá
mci monitorovácí
ch á zá
 ve"rec"ny
ch zprá
 v),

 dle dohody s mí
stní
 sámosprá
vou (me"stá, kráje) k mí
stní
mu prove"r"ová
ní
 kválity dáne
ho zár"í
zení
.

Pro koho Co Jak často Kdo to dělá

Vstupní 
hodnocení 
kvality

Pro zá
 jemce o 
c"lenství
 v Č�AS, pro
stá
 vájí
cí
 c"leny Č�AS

Rozvojový audit Pr"ed vstupem do 
Č�AS; 1x zá 5 let

Hodnotitele
  
kválity Č�AS

Pro ábsolventy 
inspekce MPSV 
nebo certifikáce 
RVKPP (máx. do 4 
let zpe" tne")

Metodická 
návštěva

Pr"ed vstupem do 
Č�AS; 1x zá 5 let

Hodnotitele
  
kválity Č�AS

Průběžné 
hodnocení 
kvality Pro c"leny Č�AS 

v období
 do 5 let 
od RA

Roční plán 
rozvoje kvality

1x roc"ne" , vy
stupy 
zásí
lá
ny Č�AS

Zár"í
zení
 sámo



PŘÍLOHY

Pr"í
lohá c". 1 - Metodiká Rozvojove
ho áuditu

Pr"í
lohá c". 2 - Metodiká Metodicke
  ná
 vs"te"vy

Pr"í
lohá c". 3 - Vodí
tká k Roc"ní
mu plá
nu rozvoje kválity

Schvá
 leno Válnou hromádou Č�AS v Práze dne 18.4. 2017

Poslední
 áktuálizáce bylá schvá
 lená Válnou hromádou Č�AS v Práze dne 28.11.2017
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