
PROVOZNÍ DOBA:

DENNÍ STACIONÁŘ SV. DAMIÁNA
Mašovická 10, 669 02 Znojmo-Hradiště

Tel.: 731 594 195, 604 294 184
E-mail: damian@znojmo.charita.cz
www.znojmo.charita.cz

Dostupnost Stacionáře:
MHD linka 801, 
linkový spoj 817 (směr Horní Břečkov)
Zastávka cca 200 m od budovy Stacionáře. 

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: Raiff eisen bank, a.s., číslo účtu: 4200083873/5500

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

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

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

Sociální rehabilitace - 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
Dolní Česká 1, Znojmo, 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

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.: 739 389 141
e-mail: chzs@znojmo.charita.cz

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

KAPACITA:

DENNÍ STACIONÁŘ 
SV. DAMIÁNA

ZNOJMO

Za podpory Jihomoravského kraje a Města Znojma

Denní kapacita zařízení je 25 uživatelů. 

Aktuálně platná okamžitá kapacita je uvedena na 
internetových stránkách www.znojmo.charita.cz 

Poskytování sociálních služeb nabízíme v každý 
pracovní den od 6:15 – 16:15 hod.

Provozní doba kanceláře:
Pondělí až pátek 7:30 – 15:00 hod.
(pracovní dny)

Foto: Richard Bouda



Posláním Denního stacionáře sv. Damiána je posky-
tovat ambulantní sociální služby osobám ze Znojma
a znojemského okresu, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu zdravotního postižení. Individuálním pří-
stupem a podporou samostatnosti zajišťujeme jejich zá-
kladní potřeby, udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti
a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení kvality
a usnadnění běžného života.

Okruhem osob, kterým Denní stacionář sv. Damiána 
poskytuje sociální služby, jsou osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením včetně autismu ve 
věku 16 až 64 let, které se nachází v nepříznivé soci-
ální situaci.

Nepříznivý zdravotní stav omezuje schopnosti nutné 
pro zvládání praktických dovedností všedního dne, 
dopady zdravotního postižení snižují soběstačnost 
osob, nedostatek příjmů, nízká fi nanční gramotnost, 
nedostatek možností, schopností a znalostí, jak udržo-
vat a rozvíjet dovednosti a vědomosti, nedostatečné 
hygienické, pracovní a stravovací návyky, vztahové 
problémy, konfl ikty, samota, nedostatek kontaktů 
s lidmi a vrstevníky, neschopnost vztahy navázat, ob-
tíže při uzavírání smluv, při hospodaření s fi nančními 
prostředky, absence spolupráce s jinými potenciálními 
zdroji pomoci (úřady, lékaři,…)

DOPLŇKOVÉ
(FAKULTATIVNÍ) SLUŽBY:

CÍLEM SLUŽBY
JE OSOBA, KTERÁ:

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT: 

POMÁHÁME V OBLASTECH 
POTŘEB:

KOMU POMÁHÁME:

NABÍZÍME POMOC V TĚCHTO 
SOCIÁLNÍCH SITUACÍCH:

POSLÁNÍ:

Péče o vlastní osobu
Nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc 
při převlékání, přezouvání, celkové úpravě vzhledu, při 
pohybu, změně polohy těla, manipulaci s předměty, 
pomoc s prostorovou orientací a při samostatném po-
hybu, s dopravou do stacionáře, pomoc se zajištěním, 
výběrem stravy, při přípravě a podávání jídla, pomoc 
při přijímání stravy a pití.

Osobní hygiena
Nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc 
s běžnou hygienou, při péči o tělo, mytí, sprchování, 
pomoc při použití WC a s výměnou inkontinenčních 
pomůcek. 

Seberealizace
Nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc 
při vlastní seberealizaci, při nácviku péče o domácnost, 
při volbě, hledání a přípravě na pracovní uplatnění, na 
aktivní a smysluplné trávení volného času, pomoc při 
realizaci oblíbených činností. 

Zdraví a bezpečí 
Pomoc při péči o zdraví a zajištění bezpečí, získání 
vědomostí o jednoduchém ošetření, návštěvě lékaře
a dodržování léčebného režimu, o zdravé výživě, roz-
voj a udržování hybnosti, fyzické zdatnosti, psychické 
pohody.

Kontakt se společenským prostředím
Nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc 
při komunikaci, dorozumívání, navazování a udržování 
kontaktů, vztahů s rodinou a ostatními lidmi, při orien-
taci v čase a osobách, při využívání dostupných služeb.

Práva, oprávněné zájmy, osobní záležitosti
Nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc 
při hospodaření s fi nančními prostředky, řešení dluhů 
a exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, vy-
užití sociálních dávek, vyřizování dokladů, uplatnění 
politického práva, při ochraně před zneužíváním.

SVOZ, ROZVOZ, PŘEPRAVA uživatele do/ze zařízení
s dojezdem max. do 20 km.

Úhrada služeb
Služby Denního stacionáře sv. Damiána jsou dle záko-
na o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytová-
ny za úhradu. Platný sazebník najdete na webových 
stránkách www. znojmo.charita.cz

Smlouva o poskytování sociální služby
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. po-
skytujeme služby po uzavření a podpisu smlouvy. 
Smlouvu může uživatel kdykoliv vypovědět bez udání 
důvodu.

Zpětná vazba, stížnost
Jakýkoliv občan může podat podnět, připomínku či 
stížnost prostřednictvím kontaktů Stacionáře uvede-
ných v letáku.
Postup podání je vyvěšen na www.znojmo.charita.cz 

Zásady služby
Respektujeme práva uživatelů, uplatňujeme individu-
ální přístup, podporujeme samostatnost, podporujeme 
zodpovědnost uživatelů za svá jednání a rozhodnutí.

• má umožněno naplňování individuálních potřeb 
• zvládá praktické dovednosti všedního dne 
• dosahuje seberealizace 
• dokáže udržovat přirozené vztahy s ostatními lidmi 


