ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3, 625 00 Brno
tel.: +420 547 210 382
info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Vytvořil: Mgr. Eva Vostálová
Platnost od: 27. 4. 2016
Odpovědná osoba: vedoucí sociálně aktivizačních služeb
Metodické zařazení: Vnitřní směrnice - SQSS

Vytvořeno dne: 26. 4. 2016
Frekvence revize: 1x ročně
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Tímto dokumentem se dne 26. 4. 2016 ruší platnost dokumentu Místní a časová dostupnost
poskytované sociální služby – sociálně aktivizační služby, který byl platný od 22. 2. 2016.
Tento dokument je určený a závazný pro pracovníky a klienty sociálně aktivizačních služeb
ParaCENTRA Fenix, z. s. Je též určený všem případným zájemcům o tuto službu.

Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby – sociálně
aktivizační služby
Cílovou skupinou sociálně aktivizační služeb dle § 66 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, jsou především osoby starší 15 let s tělesným postižením v důsledku získaného
poškození míchy. V případě volné kapacity je služba poskytována i osobám s jiným druhem
tělesného postižení.
Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování je 7 klientů.
Okamžitá kapacita terénní formy poskytování je 1 klient.
Časová dostupnost
Ambulantní forma poskytování služby:
pondělí – pátek
9:00 – 14:00
Po domluvě i v jinou dobu dle potřeb
klienta a možností pracovníka.

Terénní forma poskytování služby:
pondělí – čtvrtek
14:00 – 15:00
Po domluvě i v jinou dobu dle potřeb
klienta a možností pracovníka.

Termín a délku poskytované služby si klient domlouvá prostřednictvím vedoucího služby či
sociálního pracovníka služby.
Místní dostupnost
V ambulantní formě je služba poskytována na bezbariérovém pracovišti Netroufalky 787/3,
625 00 Brno – Bohunice, které je v dosahu bezbariérové MHD, a v terénu.
Zastávky MHD v blízkosti ParaCENTRA Fenix (dále jen „PCF“):
 Zastávka „Univerzitní kampus“ cca 450 m – linky č. 25, 37, 50, 60, 61, 69, 82.
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 Zastávka „Univerzitní kampus – sever“ cca 100 m – linka č. 60.
 Všechny zastávky jsou bezbariérově přístupné a disponují nájezdy.
 Od zastávky „Univerzitní kampus“ se vydáte směrem k Fakultě sportovních studií, dále
budete pokračovat rovně a u ČSOB odbočíte doprava (za šedou multifunkční budovou
A+). Po pravé straně po 50 m uvidíte nízkou jednopatrovou budovu – naše pracoviště.
Při použití dopravy vlastním automobilem:
 Směr Fakultní nemocnice Bohunice (Univerzitní kampus) – z ulice Jihlavská odbočit
na kruhovém objezdu druhým výjezdem do ulice Netroufalky, pokračovat rovně
a cca po 450 m odbočit doprava (za šedou multifunkční budovou A+). Po pravé straně
po 50 m uvidíte nízkou jednopatrovou budovu – naše pracoviště.
 Parkování před budovou je možné v případě, že je klient držitelem Parkovacího průkazu
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7).
 Více navigační mapka nebo odkaz na:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.5693873&y=49.1792434&z=17&l=0&source=firm&id
=2239741
 V případě potřeby doprovodu ze zastávky do PCF či při pomoci přesunu z automobilu nás
lze kontaktovat na telefonním čísle 547 210 382.
Realizace služby v terénu
 Pracovníci se s klientem domluví na konkrétním místě a čase poskytování služby, na které
se klient dopraví svépomocí a pracovník využije MHD, popř. vlastní automobil.

PŘÍLOHY:
Navigační mapka
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