
DOMOV PRO MATKY 
A OTCE V TÍSNI ZNOJMO

 „ ... v klidu a bezpečí“

Jedná se o placenou sociální službu, 
dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Úhradu za poskytnutí sociální služby najdete
na www.znojmo.charita.cz

KDE NÁS NAJDETE

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Mašovická 12, 669 02  Znojmo – Hradiště

Kontakty: 
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
tel.: 603 992 385
vedoucí služby tel.: 604 294 190
e-mail: dmt@znojmo.charita.cz
web: www.znojmo.charita.cz

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 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

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační
číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je fi nancován z Evropského sociálního
fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Za podpory Jihomoravského kraje a Města Znojma

Domov pro matkyDomov pro matky
a otce v tísni Znojmoa otce v tísni Znojmo

Mapa je směr Znojmo – Hradiště



Posláním Domova pro matky a otce v tísni Znojmo 
je poskytnout ubytování, podporu a pomoc při 
zajištění základních životních potřeb, zaměstnání, 
v péči o dítě a při obstarávání osobních záležitostí. 
Služba je určena pro matky a otce s dětmi, 
těhotným ženám nebo osobám s dětmi, kterým 
bylo svěřeno dítě do péče, které se nachází
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit 
vlastními silami. 
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NADĚJERodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení.

• Poskytnout ubytování matkám, otcům, těhot-  
 ným ženám a jiným osobám s dětmi, kterým   
 bylo svěřeno dítě do péče 

• Pomoci uživatelům zajistit bydlení, zaměstnání,
 péči o děti a obstarávání osobních záležitostí

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění   
 stravy
• Poskytnutí ubytování
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných   
 zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Základní stabilizace (ubytování, hygiena, 
materiální pomoc, strava, základní informace)

• Vzdělávání (příprava na zařazení se na trh práce)

• Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se
na trhu práce)

• Základní doklady (identifi kační doklady, ostat-
ní osobní doklady, doklady – oblast rodinného práva, 
zákona o SPOD)

• Hmotné zabezpečení (hospodaření s fi nanční-
mi prostředky, řešení dluhové problematiky, využití soc. 
dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení)

• Posilování rodičovských kompetencí (péče 
o děti, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí)

• Navazující bydlení (hledání bydlení nebo uby-
tování, udržení bydlení)

• Kontakt se společenským prostředím (vy-
tváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, 
s vrstevníky a partnerských vztahů)

• Zdraví a bezpečí (základní zdravotní péče, 
řešení infekčních onemocnění)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

• individuální přístup k uživateli
• podporujeme samostatnost uživatele 
• posilování sociálního začlenění 
• dodržujeme soukromí uživatele
• zachováváme lidskou důstojnost a práva   
 uživatele

K dispozici je 13 bytových jednotek s 43 lůžky, 
přičemž rodiny s dítětem/dětmi obývají samo-
statně bytovou jednotku.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA
POSKYTUJE TYTO ČINNOSTI

POMÁHÁME ŘEŠIT
TYTO OBLASTI POTŘEB


