
2. Prostředí a podmínky  
 
Popis naplnění standardu: 
 
2c Orgán sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici vhodné materiální  
vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně- 
právní ochrana (dále jen „klient“, zejména s ohledem na potřeby dětí.  
 
Přehled materiálního vybavení ve vztahu k cílové skupině dětí 

 Dětským klientům slouží pro čekání dětský koutek, jehož součástí jsou 
zábavní předměty a  hračky, odpovídající různým věkovým skupinám dětí. 
Zde uložená sada je určena k využití všem klientům i zaměstnancům orgánu 
sociálně-právní ochrany (především k navázání kontaktu s dětským klientem, 
usnadnění práce s ním). Typově: hračky, kreslící potřeby, omalovánky, dětské 
knihy apod. 

 Drobné hračky a předměty k zabavení dětí jsou uloženy i v kancelářích, příp. 
dalších prostorách.  

 Pracovníkům Odboru, tzn. i zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, je v objektu určeného pracoviště k dispozici kuchyňka, kde lze v případě 
potřeby/nutnosti umožnit přípravu teplého jídla (které si rodič přinese a zde 
jej může ohřát v mikrovlnné troubě) i pro dětského klienta. 

 Přebalovací stůl pro matky s dětmi je umístěn na vyhrazeném místě veřejného 
WC Úřadu. 

 Vyhrazený prostor pro kojící matky není v objektu určeného pracoviště 
k dispozici z důvodů nedostatečné prostorové kapacity. V případě nutnosti 
řešit kojení v době jednání na OSPOD Sedlčany lze matce nabídnuty prostory 
kanceláře. 

 Kočárky návštěvníků lze parkovat v objektu – viz kritérium 2a. 
 

Přehled materiálního vybavení ve vztahu k cílové skupině dospělých 

 Pro čekání dospělých klientů je k dispozici stolek a židle na chodbě Odboru 
nebo židle na chodbě Úřadu. 

 Informační materiál (letáky s kontakty na orgán sociálně-právní ochrany dětí) 
k okamžitému použití, je volně přístupný veřejnosti, lze i odnášet – souvisí se 
standardem č. 3, kritérium 3b. 

 S ohledem na své specializace mají další informativní materiály, které 
poskytují spolupracující instituce a subjekty, na svém pracovišti také 
jednotliví pracovníci ve své příruční knihovně – v případě potřeby předávají, 
kopírují nebo jinak zprostředkovávají informace klientům. 

 Nástěnka Odboru/orgánu sociálně-právní ochrany dětí je umístěna na chodbě 
Odboru,  využívána je k propagaci činnosti orgánu sociálně-právní ochrany 



dětí, prezentaci spolupracujících subjektů a služeb návazných na sociální 
práci.  

 Na úseku specializace NRP je k dispozici knihovnička odborné literatury, ze 
které lze vhodné publikace zapůjčovat i klientům. 

 U vstupních dveří do kanceláří jsou informační štítky s označením 
vykonávané agendy a jmény pracovníků. 

 


