
Za podpory Jihomoravského kraje a města Znojma
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... aby rodina byla domovem

Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Křížovnická 26, Znojmo-Hradiště

telefon: 731 629 964
e-mail: samuel@znojmo.charita.cz
web: www.znojmo.charita.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 ATELIÉR SAMUEL

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

Ambulantní forma   
služba je v pracovních dnech 
od 7:00 do 14:00 hod.

Terénní forma  
od 9:00 do 16:00 hod.
nebo dle individuální domluvy

FORMA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY



Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat oso-
bám s mentálním postižením a kombinovaný-
mi vadami k jejich samostatnosti, soběstačnosti 
a nezávislosti. Učíme je pečovat o vlastní osobu 
a domácnost, umět trávit čas vhodnými způso-
by, seberealizovat se. Podporou jejich schopností
a dovedností je učíme komunikovat tak, aby byli 
schopni si sami obstarat osobní záležitosti a vy-
tvářet kvalitní sociální vztahy

s přidruženým tělesným postiženým lehkého 
stupně. Jedná se o osoby, které nenašly vhodné 
uplatnění v běžné společnosti např. v pracovní 
oblasti, v oblasti volného času, potřebují podporu 
v oblasti bydlení, seberealizaci, cítí se izolované, 
potřebují trénovat samostatnost.

POSLÁNÍ

CÍLE SLUŽBY

VĚKOVÁ STRUKTURA

KAPACITA

ÚHRADA

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílem služby je uživatel, který dosáhl samostat-
nost a soběstačnost v rámci svých schopností
a dovedností především v oblasti péče o domác-
nost, obstarávání si osobních záležitostí, vyjadřo-
vání se, využívání veřejných služeb.
 
Cílem služby je uživatel, který se dokáže vhod-
ným způsobem seberealizovat v oblasti trávení 
volného času, vytváření a udržování sociálních 
vztahů, pracovního uplatnění.

Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel je určen oso-
bám s mentálním postižením lehkého až střední-
ho stupně a kombinovanými vadami, případně 

ZÁSADY
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Individuální přístup personálu – za samozřejmost 
pokládáme to, že ke každému uživateli přistupu-
jeme individuálně. Při poskytování služby přihlí-
žíme ke schopnostem, možnostem a potřebám 
každého uživatele. Pracovník by tedy měl u kaž-
dého uživatele zvlášť hledat a individuálně apli-
kovat ten nejvhodnější způsob komunikace, zvo-
lit vhodný způsob práce a společně s uživatelem 
stanovit reálné individuální cíle.
Respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve 
vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvo-
řile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laska-
vého, přátelského prostředí, které se přibližuje
k přirozenému sociálnímu prostředí uživatele.
Respektování svobodného rozhodnutí – při po-
skytování sociální služby i při pracovním procesu 
v rámci organizace respektujeme svobodné roz-
hodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí činností 
využívat a rozsah služby poskytujeme formou na-
bídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní 
vůle uživatele.

Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu 
se zákonem o sociálních službách a zákonem
o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenli-
vost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uži-
vatelů.
Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpo-
ra vzájemných rodinných vztahů. V případě, kdy 
rodina nehájí oprávněné zájmy uživatele, spolu-
pracujeme s rodinou tak, aby pochopila zájmy 
uživatele.

Osoby od 16 let věku do 40 let věku.
Poskytujeme  ambulantní  a terénní formu.

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 15 osob
Okamžitá kapacita terénní formy: 1 osoba

Služba je poskytována bezúhradně


