
 

 

 

  

Sociální ošatník D.R.A.K. Tanvald: 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 
I. Základní údaje: 
Občanské sdružení  D.R.A.K. z.s.  

U Školky 579, 468 41 Tanvald  

Číslo telefonu: +420 485 105 349, e-mail: info@sdruzenidrak.org,  

Provozovatel sociálního ošatníku: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.  IČ: 26636328, DIČ: CZ26636328   

Odpovědná osoba: Bc. Lenka Bobvošová, tel. 602440731, e-mail: bobvosova@sdruzenidrak.org  

Provozní doba:  
Čtvrtek:  9 – 15.00 hodin  
 
II. Obecné údaje 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. chráněné dílna D.R.A.K. Tanvald provozuje od 1. 7. 2016 sociální 
ošatník v objektu U Školky 579, Tanvald.  

Umístění ošatníku je v prvním patře objektu.  

Seznam hlavních provozních místností: společná chodba, WC s příslušenstvím, místnost pro výdej 
ošacení. Vybavení: regálové police, stůl, věšáky, židle, ramínka, schůdky přenosné neskládací. 

Sklad ošacení před výdejem: přidělená uzamykatelná kóje v objektu. 

Hygienický režim: dezinfekce ploch, povrchů nábytku, podlahy, pomůcek, hygienická dezinfekce 
rukou. 

 
III. Postup při zacházení během příjmu a uskladnění obnošeného ošacení 
Ošacení přijímáme v PO, ÚT, ST, od 8 – 12 hodin/ nyní v době nouzového stavu se ošacení ani věci 
domácí potřeby nepřijímají!!!!! Do odvolání!!!!!! 
Druh ošacení: celoroční ošacení, obuv a domácí potřeby – nepřijímáme elektrické spotřebiče. 
Velikost oblečení: novorozenecké a kojenecké, dětské, pro mládež, pro dospělé osoby a seniory.  
Doplňkové vybavení: kočárky, postýlky, hračky, povlečení, ručníky. 
Příjem ošacení a vybavení: přijímáme ošacení čisté, celistvé, vyprané. Věci k dalšímu použití 
opravené, omyté.  

Darované věci přijímá zaměstnankyně D.R.A.K. z.s., pomocnice v textilu. 

Nepřijímáme špinavé, poškozené oděvy a věci!!! 

 

Příjem: při příjmu obnošeného ošacení pracovník používá pracovní plášť a jednorázové rukavice. 

Pracovník dodržuje hygienické pokyny zaměstnavatele, zejména provádí mytí a dezinfekci rukou 
a také převlékání do pracovních oděvů. 

 

Proces hygienického zacházení s přijatým ošacením: přidělený pracovník přijme, obnošené ošacení 
zkontroluje, uloží do nepropustných pytlů (dle návrhu KHS Liberec), tyto budou 10 dní uskladněny 
v uzamykatelné kóji, nebo na balkoně. Po 10 dnech uskladnění pracovník ošacení vyjme, zkontroluje 
a předá do ošatníku.  

 

IV. Výdej ošacení:  

Čtvrtek: od 9 do 15.00 hodin 
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V. Postup při výdeji ošacení (čtvrtek):  

Vybavení klienta ošacením a potřebnými věcmi proběhne za těchto podmínek:  

 Klientovi bude vydán formulář o.s. D.R.A.K. z.s., který bude distribuován prostřednictvím:  
o OSPOD Tanvald, odbor sociálních věcí Tanvald, 
o sociálními odbory a matrikami v regionu Tanvaldsko,  
o organizacemi, které v dané lokalitě poskytují sociální služby,  
o mateřskými a základními školami v regionu Tanvaldsko, 
o pracovníky poskytujícími sociální služby o.s. D.R.A.K. z.s. 

 
Formulář lze stáhnout na webových stránkách o.s. D.R.A.K.z.s. www.sdruzenidrak.cz 
Klientovi bude vydán takový druh a počet ošacení, které potvrdí a doporučí výše jmenované 
organizace, sociální pracovníci organizací, zástupci škol (učitelé, vychovatelé) a další k tomu určené 
osoby.  
 
Příklad: OSPOD – sociální pracovnice po dohodě s klientem vypíše druh a počet potřebného ošacení 
do formuláře a ten podepíše. Klient si vyzvedne ošacení v určený den v sociálním ošatníku D.R.A.K. z.s. 
Pracovník v sociálním ošatníku vydá potřebné ošacení a formulář si ponechá pro účely, které jsou 
nezbytné k potvrzení výdejů ošacení. 
 
Postup výdeje ošacení v době nouzového stavu v ČR:  
Úřad, organizace zašlou požadavek na vybavení (ošacení, velikost, druh, věci osobního charakteru) e-

mailem na adresu: bobvosova@sdruzenidrak.org, tel. 602440731. Zanechají kontakty na odpovědnou 

osobu. Věci budou připraveny na výdej každý čtvrtek, budou označeny, pro kterou organizaci 

(klienta) jsou určeny a budou vydány zabalené v igelitovém pytli. Pokud nebude pracovník ošatníku 

na pracovišti, připravený balíček vydá sociální  pracovnice organizace o.s. D.R.A.K. z.s.  

Za provoz sociálního ošatníku  je zodpovědná paní: Bc. Lenka Bobvošová 

 

V Tanvaldu dne: 27.4. 2020 
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