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Kritérium 3a – Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají
rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny,
musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí.

Významná část aktivit, které jsou spojeny s poskytováním služeb organizace, se koná v domácnostech
klientů.
Prostory organizace slouží obecně k následujícím účelům:
• Ambulance - pravidelně jsou v prostorách organizace drženy ambulantní hodiny, jejichž
termíny a čas jsou zveřejněny na internetu. Prostory rovněž slouží jako ambulance pro rodiny,
které preferují konání kontaktů v prostorách organizace.
• Terapie - v prostorách organizace je místnost uzpůsobená pro výkon terapie, obsahující
potřebný nábytek a terapeutické pomůcky.
• Asistované kontakty - prostory organizace jsou uzpůsobeny k organizování asistovaných
kontaktů dětí v náhradní rodinné péči s vlastními rodiči nebo osobami blízkými. Místnosti jsou
vybavené zázemím pro děti a jsou uzpůsobeny tak, aby umožňovaly rodinám vykonávat
s dětmi herní aktivity.
• Prostor pro administrativní úkony a společná setkávání pracovníků – pracovníci organizace
vykonávají většinu administrativní práce z domova. Kancelář organizace je vybavena třemi
pracovními stoly se židlemi a dalším vybavením umožňujícím plnění administrativních úkonů.
Dva stoly jsou určeny pracovníkům trvale přítomným a jeden sdílený pracovní stůl se židlí je v
případě potřeby k dispozici ostatním pracovníkům pro výkon občasné administrativní práce.
Místnost pro společné porady, intervize, supervize, metodická setkávání je vybavena stolem
a židlemi.
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Školení a vzdělávání - prostory organizace jsou vybaveny nábytkem a elektronikou, která
umožňuje školení pracovníků i dalších pracovníků spolupracujících organizací. Prostory slouží
také pro vzdělávání pečujících osob.
Aktivity pro děti – prostory slouží k pořádání organizovaných aktivit pro děti v době, kdy
probíhá vzdělávání pečujících osob.

Výkon sociálně právní ochrany a s ním spojené aktivity probíhají na adrese:
Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun
Jednotlivé prostory se liší svým využitím, a tedy i svým vybavením, které je přizpůsobeno potřebám, ke
kterým jsou prostory používány. Všechny prostory umožňují naplnění práva klientů na soukromí a
zároveň je kladen důraz na to, aby byly příjemné a navozovaly pocit bezpečí. Ve všech prostorách
organizace je dbáno na to, aby byly naplněny základní potřeby klientů (přístup k sociálnímu zařízení,
možnost drobného občerstvení) a zároveň splňovaly bezpečnostní a hygienické podmínky.
Níže jsou popsány jednotlivé prostory organizace, jejich účel a jejich vybavení.

Komunitní centrum, 2.patro
• O působení organizace v těchto prostorách jsou klienti i potenciální klienti informování
prostřednictvím webových stránek organizace a cedulí, které jsou umístěny u vstupu do
budovy, v příslušném patře a na dveřích kanceláře organizace.
• Ambulantní hodiny v těchto prostorách probíhají každou středu od 11:00 do 14:00
• Prostory tvoří dvě místnosti:
- Kancelář organizace – místnost o rozloze 9 m2 je uzpůsobena pro administrativní práci
pracovníků organizace. Pracovníci mají k dispozici tři stoly se židlemi, elektronické
vybavení určené k využití při administrativních úkonech (tiskárna, kopírka, skartovací
stroj, wi-fi připojení) a další (papíry, psací potřeby apod.). Součástí místnosti je archiv
spisové dokumentace.
- Herna - místnost o velikosti 102 m2 obsahuje prostor na hraní s velkoplošným kobercem,
prolézacím domkem se skluzavkou a dětskými stolky se židlemi pro tvoření. Je vybavena
regály s hračkami a dětskými knížkami. K dispozici jsou rovněž pomůcky a materiál pro
tvoření a hry při aktivitách pro děti. V herně je také stůl a rohová lavice se židlemi pro
dospělé.
- Kuchyňský kout – je součástí herny a je vybaven nádobím, mikrovlnnou troubou, varnou
konvicí a kávovarem. Je zde možnost zakoupení kávy, čaje, nealkoholických nápojů a výběr
balených sladkých i slaných pochutin.
- Pro odkládání svršků pracovníků i klientů slouží přilehlá prostorná chodba, která je
vybavena věšáky a botníkem.
- Sociální zařízení je přístupné ze zmíněné chodby a obsahuje zvláštní WC pro klienty, pro
pracovníky organizace a také dětské toalety včetně umyvadel pro nejmenší děti.
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Komunitní centrum, 3.patro - podkroví
-

Místnost pro terapie a společná setkání pracovníků – prostor o rozloze 64 m2 je vybaven
pro ambulantní konzultace s klienty, porady, intervize, supervize a metodická setkávání
pracovníků, pro školení a vzdělávání a aktivity pro děti. Součástí místnosti jsou tři pojízdné
stoly, židle, relaxační kout s pohovkou, třemi křesly a konferenčním stolkem, úložné
prostory (pro hračky, pomůcky a kancelářské potřeby) a dětský stolek se šesti židlemi.
Součástí vybavení je také bílá popisovací a magnetická tabule, varná konvice a
nádobí, káva a čaj. V případě potřeby je k dispozici dataprojektor. Voda je k dispozici
v plastových barelech.

Úklid prostor probíhá denně, provádí jej smluvně vázaná pracovnice úklidu. Účelem úklidu je udržovat
prostředí v takové podobě, aby bylo příjemné pro práci pracovníků, pro klienty a zároveň splňovalo
hygienické podmínky.

Pracovníci dodržují pravidla pro efektivní využívání konzultačních prostor – organizace vede
elektronický diář, do kterého si pracovníci plánují své konzultace a terapie, ostatní tak mají přehled o
tom, v jaké kanceláři a v jaké místnosti je volno a obsazeno.

DALŠÍ ÚDAJE popisující zajištění vhodného prostředí a podmínek pro poskytování SPO:
•
•
•
•
•
•
•

Zdroj pitné vody: S výjimkou místnosti pro terapie a společná setkání pracovníků všechny
prostory organizace využívají veřejný vodovod.
Odvedení odpadních vod: Všechny prostory používají veřejnou kanalizaci.
Způsob větrání: Větrání probíhá okny v jednotlivých místnostech.
Manipulace s odpady: Odpad je vynášen denně. Třídí se plasty, papír a směsný komunální
odpad.
Lékárnička: Je k dispozici v kuchyňském koutu v herně ve 2.patře Komunitního centra.
Zákaz kouření: Ve všech prostorách organizace platí zákaz kouření.
Zákaz požívání omamných a návykových látek: Ve všech prostorách organizace platí zákaz
používání omamných a návykových látek.
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