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Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748.

Cíl 6 - Publicita projektu
Publicita individuálního projektu MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb je nedílnou
součástí realizace veřejné zakázky, kterou - pod stejným názvem - zajišťuje občanské sdružení INSTAND ve
spolupráci s o. s. QUIP, SKOK a JOB. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Cíl 6 - Publicita projektu je zajišťován plně v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013 –
odkaz
http://www.esfcr.cz/file/7995/
a
Manuálem
vizuální
identity
OP
LZZ
–
odkaz
http://www.esfcr.cz/file/7311/ a zahrnuje tyto aktivity:


rubrika projektu na webu MPSV - http://www.mpsv.cz/cs/11748
Pro širokou odbornou i laickou veřejnost jsou min. 1x měsíčně předkládány průběžně realizované
výstupy aktivit z Cílů 1 - 5.
Upozornění: Cíl 1 - Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností
poskytovatele byl dle harmonogramu veřejné zakázky ukončen v polovině roku 2013.
Pod odkazem - http://www.mpsv.cz/cs/13705 jsou pro zájemce zveřejněny všechny výstupy
této klíčové aktivity.
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e-mailový newsletter - http://www.mpsv.cz/cs/13716
Minimálně 1x měsíčně je newsletter distribuován např. do Konzultační skupiny, zainteresovaným
pracovníkům krajských poboček Úřadu práce ČR, inspektorům-specialistům, pracovníkům
krajských úřadů. Květnové vydání je již 24. v pořadí zveřejňovaných aktuálních zpráv. Pro ostatní
zájemce jsou novinky zveřejněny na výše uvedeném webovém odkazu.



tištěné články
Publicita projektu je také zajišťována články v časopisech a novinách, které oslovují jak
poskytovatele sociálních služeb a sociální pracovníky působící ve zdravotnictví (časopisy Sociální
práce, Sociální služby a Zdravotnické noviny), tak územní samosprávu prostřednictvím časopisu
Veřejná správa. Pro uživatele sociálních služeb jsou informace o projektu distribuovány
prostřednictvím časopisu Můžeš.



propagační předměty
Soubor propagačních předmětů, daný zadávací dokumentací, byl a je využíván k prezentaci
projektu a informování, z jakých zdrojů je projekt podpořen. Propagační předměty byly a jsou
poskytnuty účastníkům akcí, pořádaných v rámci aktivit jednotlivých Cílů.
Propagační předměty projektu také obdrželi účastníci celostátní konference, pořádané v červnu
2013. Jsou také připraveny pro účastníky závěrečné konference projektu na podzim 2014.



publikace výstupů Cíle 2 a Cíle 3
Výstupy z Cíle 2, který byl zaměřen na Aktualizaci pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů
inspektorů (metodika inspekcí), a z Cíle 3, který se zaměřil na Vstupní vzdělávací program pro
inspektory úředníky, jsou prostřednictví flashdisků a CD distribuovány všem účastníkům, kteří se
jednotlivých aktivit účastnili.
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