NAŠE SLUŽBY

DOPLŇKOVÉ
(FAKULTATIVNÍ) SLUŽBY
•
•
•

Charitní ošetřovatelská služba
Dolní Česká 1, Znojmo
tel.: 515 261 191, mob.: 604 294 176
e-mail: chos.znojmo@charita.cz
Charitní pečovatelská služba
Pontassievská 1, Znojmo
tel.: 515 221 887, mob.: 731 402 781
e-mail: chps.znojmo@charita.cz

svoz, rozvoz uživatele do/ze zařízení
přeprava uživatele služebním automobilem
dohled nad užitím léků

Denní stacionář sv. Damiána
Mašovická 10, Znojmo-Hradiště
tel.: 515 220 204, mob.: 604 294 184
e-mail: damian.znojmo@charita.cz
Domov pro matky a otce v tísni
Mašovická 12, Znojmo-Hradiště
tel.: 515 220 755, mob.: 604 294 190
e-mail: dmt.znojmo@charita.cz
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Křížovnická 26, Znojmo-Hradiště
tel.: 731 629 964, e-mail: samuel.znojmo@charita.cz
Centrum poradenství a pomoci Znojmo
Dolní Česká 1, Znojmo
tel.: 515 221 986, mob.: 731 402 782
e-mail: poradna.znojmo@charita.cz

KDE NÁS NAJDETE

Dílna sv. Kláry
Mikulášské nám. 12, Znojmo, mob.: 733 755 938
e-mail: klara.znojmo@charita.cz

... aby rodina byla domovem
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Rodinný sociální asistent
Dolní Česká 1, Znojmo , tel.: 515 244 439, mob.: 604 294 189
e-mail: rodinnyasistent.znojmo@charita.cz
Osobní asistence
Horní Česká 6, Znojmo, mob.: 604 294 188
e-mail: osasistence.znojmo@charita.cz
Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce
Dolní Česká 1, Znojmo, tel.: 515 221 987, mob.: 731 179 772
e-mail: magdala.znojmo@charita.cz
Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Dolní Česká 1, Znojmo, tel.: 515 223 088, mob.: 736 529 292
e-mail: tereza.znojmo@charita.cz
Dobrovolnické centrum
Dolní Česká 1, Znojmo, tel.: 515 220 768, mob.: 736 529 392
e-mail: dobrovolnici.znojmo@charita.cz
Krizový dobrovolný tým
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 731 450 915
e-mail: krizovapomoc.znojmo@charita.cz
Klub Coolna Znojmo
Masarykovo nám. 21, Znojmo, tel.: 515 541 971, mob.: 739 389 275
e-mail: coolna.znojmo@charita.cz

Denní stacionář sv. Damiána
Mašovická 10, 669 02 Znojmo-Hradiště
telefon: 515 220 204, 604 294 184
e-mail: damian.znojmo@charita.cz
web: www.znojmo.charita.cz
Dostupnost zařízení:
MHD linka 801,
linkový spoj 817 (směr Horní Břečkov)
Zastávka cca 100 m od budovy Stacionáře.

Klub Coolna Moravský Krumlov
Břízová 254, Mor. Krumlov
mob.: 739 389 274, e-mail: coolna.mkrumlov@charita.cz
Pomoc na Ukrajině
Dolní Česká 1, Znojmo
tel.: 515 220 768, e-mail: znojmo@charita.cz

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
e-mail: znojmo@charita.cz | tel./fax: 515 220 768 | www.znojmo.charita.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107 – 4585 900 247 / 0100

DENNÍ STACIONÁŘ
SV. DAMIÁNA

POSLÁNÍ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním Denního stacionáře sv. Damiána je
poskytovat ambulantní sociální služby osobám
ze Znojma a znojemského okresu, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení. Individuálním přístupem a podporou
samostatnosti zajišťujeme jejich základní potřeby, udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti
a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení kvality
a usnadnění běžného života.

•

•

•
•

CÍLEM SLUŽBY JE
•
•

•

začlenění uživatele do společnosti
aby si uživatel osvojil dovednosti, které mu
umožní žít běžný život ve společenském
prostředí
odstranění závislosti uživatele na jiné
podporující osobě v oblasti naplňování
základních potřeb

pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu - pomoc při převlékání,
obouvání, přesunu na lůžko či vozík, při prostorové orientaci a samostatném pohybu,
pomoc při přípravě a podávání jídla, pomoc
při jídle a pití
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc
při osobní hygieně, očistě, při použití WC
poskytnutí stravy - oběd, svačina
výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti - vycházíme z osobních cílů
uživatele, na které vytvoříme individuální
plány podle přání, potřeb, možností uživatele
a v souladu s cíli služby. Nabízíme návštěvy
kina, divadla, restaurace, knihovny, možnost
nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, sociálně

•

•

terapeutickou činnost, senzomotorickou
stimulaci ve sneozelenu, pracovně výchovnou
činnost v dílnách pracovní terapie. Pracovní
dovednosti a návyky mají možnost uživatelé
rozvíjet v dřevařské dílně, multidílně, cvičné
kuchyňce, na zahradě, ve společenské místnosti, cvičné úklidové místnosti. U všech
činností uplatňujeme individuální přístup se
snahou zlepšovat samostatnost uživatelů
v oblasti hygieny, péče o svůj zevnějšek,
komunikace, pohyblivosti a zvládání sociálních situací (např. umět poděkovat, zaklepat,
nakoupit, cestovat dopravou apod.).
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - upevnění kontaktu s rodinou, návštěvy společenských, sportovních,
kulturních aj. akcí pro navázání a udržování
sociálních vztahů
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CENA ZA ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Služby v Denním stacionáři sv. Damiána jsou
zpoplatněné. Platný ceník je uveden
na stránkách Oblastní charity Znojmo.

CÍLOVÁ SKUPINA
Okruhem osob, kterým Denní stacionář
sv. Damiána poskytuje sociální služby, jsou
osoby s mentálním postižením, kombinovanými
vadami a rysy autismu ve věku 16 až 64 let.

Orientační ceny základních služeb
(za 6-7 hodin pobytu, bez stravy):
Uživatel s malou mírou podpory: cca 180-220 Kč/den
Uživatel s velkou mírou podpory:
Uživatel s velkou mírou péče:

cca 300 Kč/den
cca 400-450 Kč/den

