STANDARD 3
Prostředí a podmínky
a) 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.
SOS dětská vesnička Brno – Medlánky (dále jen „SOS DV Brno“), vytváří takové materiální,
technické a hygienické podmínky, které odpovídají jednotlivým činnostem, které poskytuje.
Zázemí zaměstnanců najdeme přímo v areálu SOS DV Brno, na adrese Borůvková 11, Brno –
Medlánky v administrativní budově, ve které sídlí regionální ředitelka pro Jihomoravský kraj,
asistentka a sociální pedagog.
Na adrese Borůvková 9, Brno – Medlánky (dům se žlutými prvky), má kancelář vedoucí sociální
pracovnice programu SOS Přístav a 2 sociální pracovnice programu SOS Přístav. Přístup do budovy
není bezbariérový. Pro účely jednání s handicapovanými osobami zaměstnanci využívají malou
zasedací místnost v administrativní budově.
Areál je dobře dostupný z centra města Brna, a to jak automobilovou, tak i městskou hromadnou
dopravou.
Pro návštěvníky SOS DV Brno, přijíždějící automobilem, je k dispozici vyhrazené parkoviště před
areálem SOS DV Brno. V případě potřeby je možné využít dále veřejné parkoviště u nedaleké
mateřské školy.
Návštěvníci přijíždějící MHD mají několik možností – od Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka
„Kořískova“ (nad Billou), příp. mohou použít autobusy č. 41 a 71, zastávka „Medlánky, škola“.
Pro pravidelné porady, případně další jednání, je přímo v administrativní budově k dispozici malá
zasedací místnost s osmi místy k sezení. V budově se dále nachází klubovna s dvaceti místy k sezení,
která slouží jako prostor pro děti během kroužků či vzdělávacích aktivit, pro hlídání dětí během
vzdělávání pěstounů apod. K dispozici jsou zde dětem deskové hry, stavebnice, plyšové hračky, knihy,
výtvarné potřeby, velkoplošná televize s připojením na internet, dataprojektor a plátno. V klubovně je
dále herní koutek pro menší děti s velkými plyšovými hračkami a prolézacím tunelem.
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Zaměstnanci mají k dispozici sociální zařízení a kuchyňku k přípravě teplých nápojů, drobného jídla či
občerstvení pro návštěvy. Dále je pro ně k dispozici lednička a mikrovlnná trouba.
Zaměstnanci mají také pro svou práci k dispozici kopírovací a scanovací zařízení, síťovou tiskárnu,
veškeré kancelářské potřeby, které jsou doplňovány dle aktuální potřeby. Po městě Brně se
zaměstnanci dopravují veřejnou dopravou, na vzdálenější jednání je k dispozici služební automobil
(viz Směrnice o užívání služebních motorových vozidel a Směrnice Vysílání zaměstnanců na pracovní
cesty a jejich vyúčtování.
Zaměstnanci mají k dispozici mobilní telefony, na kterých jsou během své pracovní doby k zastižení.
Klienti na začátku spolupráce obdrží vždy vizitku sociální pracovnice, kde jsou kontakty na ni
uvedeny. Jejich klíčová pracovnice je osoba, se kterou nejvíce komunikují. V případě potřeby klíčová
pracovnice předá klientům kontakty na další pracovníky.
Zázemí vedoucí sociální pracovnice programu a sociálních pracovnic
Kancelář vedoucí sociální pracovnice služby SOS Přístav (kancelář č. 4) i obou sociálních pracovnic
(kancelář č. 2) se nachází na adrese Borůvková 9 (dům se žlutými prvky), v prvním patře. Všechny
pracovnice programu mají k dispozici pracovní plochu s počítačem, uzamykatelné prostory pro
uložení dokumentace a stolek se židlemi pro jednání. V případě většího počtu klientů je možné využít
malou zasedací místnost v budově administrativy, pro potřeby soukromého jednání lze využít
kontaktní místnost v domě se žlutými prvky. S ohledem na bezpečí a soukromí klientů probíhají
jednání vždy o samotě, tj. v případě, že jsou v kanceláři obě pracovnice, tak je záležitost projednávána
např. v zasedací místnosti či v kontaktní místnosti.
V kontaktní místnosti v domě se žlutými prvky je osobám pečujícím a osobám v evidenci k dispozici
malá knihovna, ze které mohou čerpat náměty, inspiraci, či rady při péči o děti – výpůjčky jsou možné
po domluvě s klíčovou sociální pracovnicí. Pro klienty je k dispozici WC a koupelna v přízemí
budovy.
Provozní doba kanceláře:
Pondělí 8:00-11:00 a 11:30-15:00 po předchozí domluvě
Úterý

8:00-11:00 a 11:30-15:00 po předchozí domluvě

Středa

8:00-11:00 a 11:30-15:00 po předchozí domluvě

Čtvrtek 8:00-11:00 a 11:30-15:00 po předchozí domluvě
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Pátek

8:00-11:00 a 11:30-15:00 po předchozí domluvě

Provozní doba v terénu:
Pondělí 8:00-17.00 na základě sjednané schůzky
Úterý

8:00-17.00 na základě sjednané schůzky

Středa

8:00-17.00 na základě sjednané schůzky

Čtvrtek 8:00-17.00 na základě sjednané schůzky
Pátek

8:00-17.00 na základě sjednané schůzky

Zázemí psychologů
V areálu SOS DV Brno se nachází kancelář psychologů, kteří využívají společnou kancelář č. 3 na
adrese Borůvková 9 (dům se žlutými prvky), vždy tak, aby jednání nenarušovalo bezpečí klienta (mají
rozpis dnů a hodin, kdy je který psycholog k dispozici). Kancelář je vybavena příjemným posezením a
pracovní částí se stolem a počítačem. K dispozici psychologové mají množství různých hraček a
pomůcek s ohledem na věk dětí. Samozřejmostí je přístup k sociálnímu zařízení.
Zázemí sociálního pedagoga
Sociální pedagog pro svoji činnost využívá samostatnou kancelář v administrativní budově na adrese
Borůvková 11. Ve své kanceláři má kromě pracovní plochy s počítačem k dispozici také konferenční
stolek se dvěma křesly pro jednání s klienty či hosty a pro pedagogickou práci s dětmi (doučování,
pedagogické konzultace apod.). Dále je v kanceláři umístěn notebook s připojením k internetu, který je
určen výhradně pro klienty – děti. Tento počítač mohou děti v případě potřeby využívat k přípravě do
školy nebo na kroužky. V kanceláři sociálního pedagoga je dále umístěna knihovna s množstvím
odborné literatury a skříně pro uložení pedagogicko-výchovných pomůcek, materiálů, her, hraček,
drobného sportovního vybavení apod.
Vzdělávací prostory
SOS DV Brno disponuje také vzdělávacími prostory, které využívá při různých školeních jak
zaměstnanců, tak i osob pečujících/osob v evidenci. Prostory se nachází na adrese Borůvková 9 – dům
se žlutými prvky. K dispozici je velká zasedací místnost, kterou je možno variabilně uspořádat se
stoly, nebo do klasického „kolečka“. Vzdělávací místnost pojme až 15 účastníků, což je dostačující
počet pro to, aby byl zabezpečen příjemný prostor pro každého účastníka. K dispozici je flipchart,
projektor, televize s připojením k internetu a sedací souprava do tvaru „L“ s křesílky a konferenčním
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stolkem. Samozřejmostí je sociální zařízení a také kuchyňka s možností ohřevu jídla v mikrovlnné
troubě, uvaření kávy, čaje, přichystání drobného občerstvení apod. V případě, že se školení účastní
např. osoby pečující/osoby v evidenci, či menšími dětmi, které po dobu školení spí v autosedačce, lze
použít i koutek pro asistovaný kontakt jako zázemí, které dítěti poskytuje dostatek soukromí a
pěstounovi zároveň nerušenou účast na přednášce.
Prostor pro asistovaný kontakt
Prostor pro asistovaný kontakt se nachází v areálu SOS DV Brno na adrese Borůvková 9 – dům se
žlutými prvky. Prostor je koncipován jako herna s hračkami a hrami, dekoracemi, které navozují
příjemnou atmosféru. Pro posezení slouží sedací souprava a pro hry s dětmi dětský koberec. V
případě, že je kontakt v takovém stádiu, že je domluveno, aby byl biologický rodič s dítětem o samotě,
je možné využít i celý venkovní areál SOS DV Brno, kde je množství dětských herních prvků, tři
hřiště, skluzavka a je zde dostatek podnětů pro společné trávení času rodiče s dítětem.
Nájemní domy (blíže viz Interní směrnice č. 1b/2013 Standardní vybavení domu v SOS DV)
SOS dětské vesničky nabízejí osobám pečujícím možnost pronájmu rodinného domu v areálu SOS DV
Brno. Každý rodinný dům má užitnou rozlohu cca 162 m2, přičemž v přízemí je k dispozici předsíň,
velká společenská místnost s kuchyňským a jídelním koutem, dále sociální zařízení, spíž, komora,
pokoj pro rodinnou asistentku a technická místnost. V prvním patře se nachází pokoj pro osoby
pečující se sociálním zařízením, a dále tři dětské pokoje a dvě koupelny.
Vybavení domácností některých rodinných domů v areálu SOS DV Brno, které byly obsazeny do roku
2013, reflektuje standard běžného vybavení domácnosti. Standard vybavení zahrnuje kompletní
materiální vybavení, tj. veškeré vybavení všech místností, kromě pokoje osoby pečující, který si
vybavuje sama. Na všech podrobnostech je samozřejmě možné se dohodnout. Zbývající rodinné domy
nejsou vybavené, po dohodě s rodinami můžeme s vybavením domu pomoci.
K rodinnému domu náleží také kolárna a oplocená zahrádka o rozloze cca 30 m2.
Dům je vybaven solárními panely k ohřevu vody, kotlem k ústřednímu vytápění celého domu,
venkovními elektronicky ovládanými žaluziemi, plastovými okny a bezpečnostním zámkem u
hlavního vchodu.
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Dům je koncipován až pro šest dětí, v případě zájmu preferujeme rodinu s větším počtem dětí, tak, aby
byl dům co nejlépe využit. Nájemné v rodinném domě činní 5 000,- Kč měsíčně a nezahrnuje spotřebu
energií, ty hradí pěstounské rodiny samy.
Pěstounským rodinám, které bydlí přímo v SOS DV Brno je k dispozici také správce areálu, který na
požádání poskytuje drobné opravy v domácnosti, stará se o venkovní areál, půjčuje sekačku a další
náčiní, které mohou nájemníci bezplatně využívat.
Areál SOS DV Brno
Rodiny mohou využívat dvou hřišť s prolézačkami a kolotočem pro děti, mají přístup na oplocené
víceúčelové hřiště a do posilovny, od které má klíče sociální pedagog, asistentka a správce. Zájemcům
se klíč v případě potřeby zapůjčuje – návštěva se vždy zapíše do sešitu, aby bylo zřejmé, kdo se v
prostorách posilovny pohybuje.

Bližší informace

k užívání

posilovny viz příloha

2016

Posilovna_pravidla.
Okolí SOS DV Brno
SOS DV Brno se nachází v klidné okrajové části města, v blízkosti supermarketu Billa, lékárny a
polikliniky (cca 5 min. chůze od areálu). V bezprostředním okolí SOS DV Brno se nachází mateřská
škola a základní škola Hudcova (3 min. chůze od areálu).
Přílohy:
Standardní vybavení domu v SOS DV
Vysílání pracovníků na služební cesty a jejich vyúčtování
Směrnice pro používání služebních automobilů
2016 Posilovna_pravidla

Zpracovala:

Mgr. Lenka Martelliová

Schválila:

Mgr. Marcela Troubilová
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