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„ …v klidu a bezpečí“ 



KDO JSME/ O CO USILUJEME 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo poskytuje pobytovou sociální službu pro těhotné ženy, 
matky/otce s dětmi nebo osobám, kterým bylo svěřeno dítě do péče. Pomáháme rodinám 
s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou 
schopni tuto situaci řešit vlastními silami.   

 CHCEME DOSÁHNOUT TOHO, ABY OSOBY, KTERÝM 
POMÁHÁME 

 Měly poskytnuto ubytování, 
 Navrátily se do běžného života a měly zajištěno bydlení, 
 Navrátily se do běžného života a měly zajištěno zaměstnání, 
 Uměly pečovat o děti, 
 Dokázaly si vyřídit osobní záležitosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Rodiny s dítětem/dětmi v těžké životní situaci, které přišly o bydlení.  

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 Individuální přístup k uživateli  
 Podporujeme samostatnost uživatele 
 Posilování sociálního začlenění 
 Dodržujeme soukromí uživatele 
 Zachováváme lidskou důstojnost a práva uživatele 

HODNOTY DOMOVA 
 LÁSKA 
 SVOBODA 
 ÚCTA 
 NADĚJE 
 ODPOVĚDNOST 

 

 

 SPRAVEDLNOST 
 EMPATIE 
 DŮSLEDNOST 
 UPŘÍMNOST 
 DŮVĚRA 

 
 

 



SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTUJE TYTO ČINNOSTI: 
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy- vytvoření podmínek pro 

samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy 
 Poskytnutí ubytování- ubytování na dobu 1 roku v bezpečném prostředí, vytvoření 

podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, osobní hygieny 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování a pomoc při vyřizování záležitostí 
vyplývajících z individuálního plánu 

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO OBLASTI POTŘEB:  
ZÁKLADNÍ STABILIZACE (ubytování, hygiena, materiální pomoc, strava, základní informace) 

VZDĚLÁVÁNÍ (příprava na zařazení se na trh práce) 

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ (zařazení se a udržení na trhu práce) 

ZÁKLADNÍ DOKLADY (identifikační doklady, ostatní osobní doklady, doklady-oblast 
rodinného práva, zákona OSPOD) 

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, 
využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení) 

POSILOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ (péče o děti, opatření pro zajištění zdraví a 
bezpečnosti dětí) 

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (vytváření funkčních vazeb s rodinou, 
s vrstevníky a partnerských vztahů) 

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (základní zdravotní péče, řešení infekčních onemocnění) 

 

JEDNÁ SE O PLACENOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU- dle zákona č. 108/2006 Sb.  

 

  

  

 

 

 
 



KONTAKTY: 

Vedoucí služby:  
Bc. Drahoslava Adamová, 
tel.: 604 294 190 
dmt@znojmo.charita.cz 

Sociální pracovnice: 733 741 242 
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo, kancelář: 603 992 385 
Adresa: Mašovická 12, Znojmo, 669 02  
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