
KLUB COOLNA 
MORAVSKÝ KRUMLOV

KLUB COOLNA Moravský Krumlov
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Břízová 254, Moravský Krumlov

telefon: +420 739 389 274, +420 731 646 969
e-mail: coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz
web: www.znojmo.charita.cz
facebook: Klub Coolna Moravský Krumlov
YoutTube: Klub CoolnaMK

Provozní doba ambulantní formy poskytování: 
pondělí: 12.00 – 18.00 
úterý: 12.00 – 18.00 
středa:  14.00 – 16.00
čtvrtek:  12.00 – 18.00 
pátek: 12.00 – 16.00

Provozní doba terénní formy poskytování:  
středa: 12.00 – 18.00 

nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

KDE NÁS NAJDETE
NAŠE SLUŽBY

Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo   
e-mail: znojmo@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

... aby rodina byla domovem

Domácí zdravotní péče
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 604 294 176
e-mail: dzp@znojmo.charita.cz

Domácí hospic Znojmo
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 731 129 121
e-mail: dhz@znojmo.charita.cz

Charitní pečovatelská služba Znojmo
Pontassievská 1, Znojmo, mob.: 731 402 781
e-mail: chps@znojmo.charita.cz

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Mašovická 10, Znojmo-Hradiště, mob.: 604 294 184
e-mail: damian@znojmo.charita.cz

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Mašovická 12, Znojmo-Hradiště, mob.: 604 294 190
e-mail: dmt@znojmo.charita.cz

Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Křížovnická 26, Znojmo-Hradiště, mob.: 731 629 964
e-mail: samuel@znojmo.charita.cz

Charitní poradna Znojmo
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 731 402 782
e-mail: poradna@znojmo.charita.cz

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

Rodinný sociální asistent Znojmo
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 604 294 189
e-mail: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz

Osobní asistence Znojmo
Horní Česká 6, Znojmo, mob.: 604 294 188
e-mail: osasistence@znojmo.charita.cz

Krizová pomoc Znojmo
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 736 529 292
e-mail: krizovapomoc@znojmo.charita.cz

Dobrovolnické centrum
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 739 389 141
e-mail: dobrovolnici@znojmo.charita.cz

Tým mimořádných událostí
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 731 450 915
e-mail: tmu@znojmo.charita.cz

Klub Coolna Znojmo
Masarykovo nám. 21, Znojmo, mob.: 739 389 275
e-mail: coolna@znojmo.charita.cz

Klub Coolna Moravský Krumlov
Břízová 254, Mor. Krumlov, mob.: 739 389 274
e-mail: coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz

Pomoc na Ukrajině
Dolní Česká 1, Znojmo, tel.: 731 454 778
e-mail: propagace@znojmo.charita.cz

Charitní záchranná síť
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 731 619 873
e-mail: chzs@znojmo.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Dolní Česká 1, Znojmo, mob.: 737 809 531
e-mail: pomucky@znojmo.charita.cz

Za podpory Jihomoravského kraje a města Moravský Krumlov



 

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění 
a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících 
a mladých dospělých v Moravském Krumlově, kteří 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, 
problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtíž-
né události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím 
nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnoča-
sových aktivit, poskytováním informací, odborné 
pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení.
Pracovníci refl ektují potřeby, které jsou u cílové 
skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují 
jednotlivé činnosti sociální služby.

POSLÁNÍ

CÍLE

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí 
a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy 
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 
rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umož-
nit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace.

Cíle Klubu Coolna jsou:
• monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě.
• vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
• zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při 
 využívání sociální služby Klubu Coolna.
• poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny 
 do skupiny vrstevníků i do společnosti.
• poskytnout podporu cílové skupině při zvládání 
 a řešení nepříznivých sociálních situací.
• poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit 
 a aktivního trávení volného času cílové skupiny.
• zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové 
 skupině.
• poskytnout cílové skupině informace vedoucí 
 k prevenci sociálně patologických jevů.

CÍLOVÁ SKUPINA

 Děti a mládež ve věku 11–26 let pohybující se 
v Moravském Krumlově, kteří jsou ohroženi spole-
čensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou 
sociální situaci.
 
K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) 
charakteristiky:
• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních
  volnočasových aktivit
• vyhýbají se standardním formám institucionalizo-
 vané pomoci a péče
• dávají přednost pasivnímu trávení volného času
• dávají přednost trávení volného času mimo rodinu
• mají životní styl, díky kterému se dostávají do 
 konfl iktů, který je ohrožující pro ně samé nebo 
 jejich okolí
• nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou 
 či nechtějí defi novat tak, jak to vyžadují jiné typy 
 služeb
• dávají přednost způsobu života „tady a teď“ před 
 plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní 
 situace
• těžce se orientují ve svém sociálním prostředí 
 a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepřízni-
 vé sociální situace.

Cílová skupina zažívá nepříznvé sociální situace,
ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně
řešitelné vlastními silami. Mezi takové události 
řadíme:
• problémy se školou a se zaměstnáním (špatný 
 prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, 
 dluhová problematika)
• problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté 
 stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň 
 rodiny, neplnění základních rodičovských povin-
 ností, generační konfl ikty, konfl ikty se sourozenci)
• vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, 
 s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
• experimentování s návykovými látkami, závislosti 
 (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patolo-
 gické hráčství)
• problémy se zákonem a společenskými normami 
 (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, 
 nelegální graffi  ti, drobné krádeže, pohlavní 
 zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká fi nanční 
 gramotnost)
• ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, 
 sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hy-
 gienické návyky, pasivní trávení volného času)

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB

Klub Coolna poskytuje služby v souladu se záko-
nem stanovenými základními zásadami poskytování 
sociálních služeb s ohledem na individuálně určené 
potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).
 
• individuální přístup 
• aktivní působení 
• mlčenlivost
• nízkoprahovost - dostupnost, bezplatnost, bez-
 pečný prostor, dobrovolnost, anonymita, respekt


