
StandardDelp je jednoduché rozhraní, 
díky kterému získáte zhodnocení své služby, 
vycházející ze zákona o sociálních službách 
a prováděcí vyhlášky. Veškeré výstupy jsou 
ve formě zcela konkrétních doporučení. 

Na začátku vám zašleme webový for-
mulář, který vyplníte během cca 20 minut. 
Doporučujeme nechat dotazník vyplnit ně-
kolika zaměstnancům na různých pracov-
ních pozicích. Získáte tak unikátní pohled 
na mnohdy rozdílné vnímání vašich standar-
dů. Pokud budete mít zájem, lze také nechat 
vytvořit chybějící dokumenty „na klíč“.

 Co vám StandardDelp přinese?
 Jaké otázky vám zodpoví?

plňuje naše služba zákonné požadavky 
(108/2006 Sb. a 505/2006 Sb.)?

aktně Vás navedeme na to, co služba 
potřebujete doplnit a co potřebuje upravit.

ktuální dokumenty pročteme a poskytneme 
pohled zvenku.

avrhneme možnosti, jak vyřešit nalezené 
rezervy.

oplníme poznatky s anonymizovanou dobrou 
praxí dalších regionů a poskytovatelů.

nonymita je základ, ručíme vám za 
mlčenlivost.

adovat se ze standardů? 
Uvidíte, že i v této oblasti vám dokážeme 
vyloudit úsměv na tváři.

oporučíme vám, co konkrétně změnit a 
především jak přenastavit či předělat.

 Reference:

 Dostalo se nám konkrétních doporuče-

ní, připomínek k našim materiálům. Na celé věci 

nás bavila klid a pohoda, se kterou vše probíhalo. 

Snadné a jednoduché vyřešení noční můry jmé-

nem Standardy se podařilo týmu Jakuba s Voj-

těchem. I z neúplně dopracovaných materiálů, 

které od nás měli, dokázali vytěžit pro maximum: 

namotivovat nás k doopravení našich materiálů.

Hana Urbanová, G-centrum Tábor

















Cena bez DPH. 

Při odběru pro více služeb 
pro jednu organizaci 
poskytujeme slevu.

+420 770 146 778

www.delpsys.cz

delpsys@delpsys.cz

19 000 Kč

Alfred Delp byl německý jezuita, kterého umučili 
nacisti. Jeho životní motto zní: „Život člověka má 
smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více 
lásky a dobra.“ Proto tedy:

StandardDelp – standardy, které dávají smysl. 
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