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Standard č. 11

Místní a časová dostupnost Terénní odlehčovací služby
Standard číslo 11 vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a dále z vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona. Standard se zaměřuje na jasné stanovení toho, kde je možné služby
objednat jejich časové možnosti. Časová dostupnost je přizpůsobena cílovým skupinám, které
služby využívají.
Terénní odlehčovací služba poskytuje své služby v přirozeném prostředí uživatele.
Neposkytujeme ubytování uživatelů. Jsme službou registrovanou KÚ Jihomoravského kraje
od 1. 1. 2015.
Zázemí Terénní odlehčovací služby je v prostorách CSZŠ s.r.o., 4 patro. CSZŠ s.r.o., se
nachází v centru města Brna. Zájemci o službu k nám mohou využít městskou hromadnou
městskou dopravu, nebo k nám mohou přijet svým automobilem. Je možné sjednat schůzku se
zájemci o službu i v jejich domácnosti.
1. Místní, dopravní dostupnost služby
Zájemci, kteří k nám cestují městskou hromadnou dopravou, využijí konkrétně tramvaje číslo
3,11, 12, zastávka Grohova.
Z vlakového nádraží cesta tramvají trvá cca 15 min, tramvajová zastávka Grohova.
Z dopravního uzlu zastávky Česká, zájemci jedou pouze jednu stanici (max. 3min.jízdy). Od
zastávky je CSZŠ s.r.o., vzdálena cca 100 metrů. Kancelář vedoucí TOS je umístěna ve 4.
patře budovy. Zájemci o službu mají k dispozici výtah.
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2. Časový rámec poskytování služby
Režim práce vedoucích sociálních pracovníků je jednosměnný s pracovní dobou pondělí až
pátek na e-mail adrese od 7:30 do 15:30 hod., na telefonní lince 538 711 194, 195.
Vedoucí pracovník provádí samostatnou činnost zaměřenou na koordinaci jednotlivé služby,
jednání s uchazeči, poskytuje poradenství v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kontroluje
výkon práce, provádí hospitační činnost, zajišťuje vzdělávání pracovníků a další činnosti
vyplývající z pracovního řádu. Koordinuje činnost dobrovolníků. Časová náročnost je
individuální dle rozsahu stanovené činnosti.
Režim práce jednotlivých zaměstnanců (pracovníků v sociálních službách v přímé péči,
pečovatelů, zdravotnických pracovníků) je stanoven individuálně s ohledem na potřeby a
služby u jednotlivých uživatelů, stanovených v konkrétní smlouvě sepsané s uživatelem.
Výkon služeb může být tak prováděn v průběhu 24 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků. Pro
zkvalitnění služeb se snažíme vždy přizpůsobit časovým možnostem a potřebám uživatele tak,
aby dohodnutý čas vyhovoval oběma stranám. Dohoda je vždy individuální.
Kontakty pro zájemce o poskytnutí služby
Adresa: Terénní odlehčovací služba
Grohova 112/16
Brno 602 00
Webové stránky: http://pece.grohova.cz (terénní odlehčovací služba)
E-mail: pece@grohova.cz
Telefon 538 711 194, 195

V Brně dne:

1. 4. 2015

Revize č. 1

20. 5. 2020
Schválil: Mgr. David Kasan
ředitel CSZŠ s.r.o.
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Seznámení s dokumentem systému řízení jakosti

Terénní odlehčovací služba

Název útvaru:
Dokument předkládá:

Vedoucí pracovník sociální služby

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni
s obsahem dokumentu

Místní a časová dostupnost Terénní odlehčovací služby
a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.
Jméno,
příjmení

Datum

Jméno,
příjmení

Podpis

(hůlkovým písmem)

(hůlkovým písmem)
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