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CENTRUM LABYRINT – PROVOZNÍ ŘÁD  

 

I. Základní údaje  

1. Název a sídlo zařízení: Centrum Labyrint z.s., V. Blodka 82, 739 25 Frýdek-Místek 

2. IČ: 04286642 

3. Personální obsazení: 

Klíčový pracovník Centra: Lenka Honsárková, centrumlabyrint@centrum.cz, tel: 725 
118 957 Klíčový pracovník Centra: Jana Alžběta Mikulíková, 
centrumlabyrint@centrum.cz, tel: 608 575 384 

II. Obecné údaje  

1. Druh poskytovaných služeb: služby pro náhradní rodiny – provázení náhradních 
rodin na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče a organizaci 
povinného vzdělávání pro pěstouny a poručníky na základě pověření k výkonu 
sociálně právní ochrany dětí. 

2. Vymezení cílové skupiny: služby poskytujeme 

- rodinám s dětmi, které jsou svěřeny do některé z forem náhradní rodinné péče a 
mají s námi uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče 
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- dětem v obtížné životní situaci, kterou nedokážou samy řešit § 6 Zák. o soc. právní 
ochraně dětí 

-zájemci a žadatelé o NRP 

3. Personální zajištění: 2x klíčoví pracovníci 

4. Provozní doba poskytování služby: Pracovní doba pracovníků Centra v 
provozovně je stanovena na základě předchozí domluvy s klientem, rodinou s 
ohledem na provozní dobu Národního domu a to v rozmezí pondělí až pátek od 8:00 
h do 20:00 h. Práce v terénu s klientem, rodinami probíhá flexibilně na základě 
domluvy od pondělí až do neděle v časovém rozmezí od 8:00 h do 20:00 h. 

Víkendové vzdělávací pobyty realizované Centrem se řídí provozním a ubytovacím 
řádem hotelu, penzionu, ve kterém pobyt probíhá a časovým harmonogramem dané 
akce. 

5. Kapacita služby: konzultace s klientem či rodinou trvá v průměru 60 minut, 
maximální kapacita na jednoho klíčového pracovníka je 10 rodin. V provozovně je 
vždy konzultováno pouze s 1 klientem.  

III. Specifické údaje  

Prostory centra jsou schváleny příslušným krajským úřadem v rámci rozhodnutí o 
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.  

Materiální a technické zázemí prostor je zvoleno a vybaveno s ohledem na cílovou 
skupinu a poskytování sociálně právní ochrany dětí, služby rodinám s dětmi. 

Prostory se nachází v centru města na ul. Palackého 134, Frýdek – Místek, jsou 
dobře dostupné MHD i pěšky. Samotné prostory jsou v podkroví budovy. 
V prostorách se nachází sociální zázemí (toalety) pro muže i ženy v nižším patře. 

V prostorách je zádveří se samostatným místem pro čekání, hlavní prostor je 
rozdělen do několika pracovních zón: 

Pracovní a kancelářské místo (notebooky, tiskárna, psací stůl, židle, skříň, dětské 
hračky) 

Učebna (flipchart, dataprojektor, 10 židlí, 4 stolečky, koberce, věšák) 

Kuchyňský kout (varná konvice, nádobí, barel na vodu)  

Budova není bezbariérová. Správu budovy zajišťuje pan Matějka – tel: 777 728 777  
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Úklid provozovny zajišťují klíčový pracovníci sami dle domluvy a potřeby, tj. běžný 
úklid (nádobí po návštěvě, hračky, ustavení židlí aj.) po každé aktivitě v prostorách a 
celkový úklid prostor (vytření podlahy, prach, apod.) cca 1 x měsíc. 

IV. Další údaje  

1. Bezpečnostní předpisy v provozovně: klíčoví pracovníci se řídí předpisy platnými v 
budově Národního domu. 

2. Pojištění: Organizace je pojištěna proti odpovědnosti za škodu při výkonu sociálně 
právní ochrany dětí.  

3. Lékárnička: Je uložena ve skříni provozovny. Kontrolu exspirace a doplňování 
zásob provádí vždy Jana Alžběta Mikulíková 1x za půl roku.  

4. Zákaz kouření: V provozovně je zákaz kouření.  

Schválil výbor spolku Centra Labyrint z.s. 

Platnost od 12.2.2018 

 

Revize: 22.9.2022 

Mgr. Lenka Honsárková, DiS. 
 


