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Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Angelika Osovská (třetí zleva) se umístila na druhém místě v anketě Sestra roku 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Vážení přátelé, příznivci znojemské Charity,
srdečně Vás zdravím při čtení Výroční zprávy za rok 2017.
Když jste vzali naši Výroční zprávu do ruky, určitě jste si všimli výrazné červené
„pětadvacítky" na titulní straně vytvořené námi téměř všemi zaměstnanci. Je to proto,
že Výroční zprávu 2017 držíte v rukách v roce 2018, kdy slavíme 25 let od založení
Oblastní charity Znojmo. Jsme hrdí na to, že Vám můžeme představit funkční
sebevědomou profesionální organizaci, která pomáhá lidem v různých životních
situacích již dvacet pět let.

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
datum vzniku:
15. února 1993
kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel., fax: 515 220 768
znojmo@znojmo.charita.cz
internetové stránky:
www.znojmo.charita.cz

V úvodním slově bych Vám rád poděkoval za Vaši přízeň a podporu, které si nesmírně
vážím. Děkuji našim dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají v průběhu roku v našich
službách nebo při různých aktivitách pro veřejnost. Poděkování patří dobrovolníkům při
Tříkrálové sbírce, kteří věnují svůj volný čas pomoci potřebným formou koledování.
V roce 2017 jsme poprvé překročili hranici 2 mil. a za to patří velký dík všem štědrým
dárcům, kteří do sbírky přispěli. Pořádali jsme také sbírku Koláč pro hospic, která měla
velmi pěkný výtěžek 41 368 Kč, který pomohl s financováním poměrně nákladné služby
domácí hospicové péče.

Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
107-4585900247/0100
Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:
4200083873/5500
IČ 44990260
DIČ CZ44990260

Velké poděkování patří všem našim donátorům – ministerstva, Jihomoravský kraj,
Město Znojmo a Moravský Krumlov, obce našeho regionu, dárcům a sponzorům,
kteří přispívají na naši činnost. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na
zdárném průběhu činnosti našich služeb, které jsou nepostradatelnou složkou mozaiky
služeb na Znojemsku.
Ve významných událostech na straně 21 se můžete dočíst o akcích, které jsme pořádali
nebo které se udály. Naši oblast navštívil brněnský biskup Vojtěch, který jako zřizovatel
Diecézní charity Brno, pravidelně navštěvuje jednotlivé oblasti. Rádi jsme mu
představili naše nové činnosti a svěřili se se starostmi i radostmi naší práce. Domov pro
matky a otce v tísni oslavil dvacet let svého působení ve Znojmě. Významní hosté, kteří
se této akce zúčastnili, velice ocenili tuto potřebnou a záslužnou službu. Domov
v průběhu let pomohl nemalému počtu obětí domácího násilí, lidem, kteří přišli o střechu
nad hlavou a podobně. Služba Rodinný sociální asistent oslavila deset let působení.
Při té příležitosti jsme vzpomněli na okolnosti začátku této služby, která byla založena
díky příspěvku nadace Terezy Maxové, čehož si velmi vážíme. Jednou z významných
událostí bylo umístění naší vrchní sestry Angeliky v anketě Sestra roku, kdy se umístila
na krásném druhém místě.

ředitel:
Mgr. Evžen Adámek
asistentka:
Helena Horáková, DiS.
propagace:
Veronika Brandejs
projektová manažerka:
Jaroslava Šalomounová
účetní:
Olga Sklenářová
personalistka:
Bc. Ivana Pennová

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo nám pomáháte a podporujete.
Budu rád, když nám svou přízeň zachováte i nadále. Přeji Vám vše dobré a ať se daří
všechna naše společná díla.
EvženAdámek
ředitel

Oblastní charita Znojmo je jednou
z deseti oblastních charit Diecézní
charity Brno.
.

Diecézní charita Brno je zaregistrována
u Ministerstva kultury České republiky
v Rejstříku evidovaných právnických
osob pod číslem 8/1-07-708/1996 ze
dne 30. 10. 1996.
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Výroční zpráva za rok 2017

Charitní ošetřovatelská služba
SLU

ŽBA Z

N

OJ
MO

Vedoucí:
Angelika Osovská
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 176
chos@znojmo.charita.cz
Založeno:
říjen 1993
Pobočka Moravský Krumlov:

Znojemská 235
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 444

ZHODNOCENÍ SLUŽBY

- v roce 2017 bylo ošetřeno 1343 pacientů,
ve 158 obcích
- 43 klientů v domácí hospicové péči
- celkem bylo provedeno 43 633 návštěv
- 6 823 návštěv o víkendech
- celkový počet výkonů byl 101 785
- celkem najeto 300 023 km
- zdravotní sestry se průběžně účastní
akreditovaných kurzů a doplňují si vzdělání
- služba je registrovaná u Krajského úřadu
JmK jako zdravotnické zařízení

Charitní ošetřovatelskou službu / CHOS / tvoří tým zdravotních sester
registrovaných MZČR, které poskytují odbornou zdravotní péči
pacientům v jejich vlastním domácím prostředí na základě indikace
praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocničního zařízení. Je
určena každému člověku s poruchou hybnosti, po úraze, s chronickými
ranami, onkologicky nemocným a umírajícím.
CO VŠECHNO DĚLÁME

Odběry krve, aplikace injekcí, hydratačních infuzí s.c., převazy
pooperačních ran a chronických defektů, ošetření stomií, péče
o močové katetry u žen i mužů, ošetřovatelská RHB u pacientů po CMP,
TEP, úrazech, onkologicky nemocným. Zdravotní výkony indikované
ošetřujícím lékařem proplácí příslušná zdravotní pojišťovna, pacient
službu nehradí.
Komplexnost ošetřovatelské služby v rodinách je zajištěna intenzivní
spoluprací s pečovatelskou službou, osobní asistencí a se sociální
pracovnicí.

vrchní sestra Angelika Osovská
se v roce 2017 umístila v anketě
Sestra roku na 2. místě

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje v pracovní dny
od 7.00 do 14.00 po předchozí tel. domluvě na telefonním čísle
737 809 531. Půjčujeme elektrická polohovací lůžka vč. matrací,
mechanické vozíky, pojízdná WC křesla, aktivní antidekubitní matrace,
chodítka: čtyřbodová, vysoká s deskou, podtlakové odsávačky sekretů,
koncentrátory kyslíku, infuzní pumpy, dávkovače.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- převazy pooperačních ran
- ošetření bércových defektů a dekubitů
- odběr krve a biologického materiálu
- aplikace injekcí, inzulínu
- podávání léků
- výměny, ošetření permanentních
katétrů
- ošetřovatelská rehabilitace
- poradenství rodinným příslušníkům
a blízkým, jak zvládat jednoduché
ošetřovatelské postupy
- půjčování zdravotnických pomůcek
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Výroční zpráva za rok 2017

Domácí hospicová péče na Znojemsku
Koordinátor služby:
Angelika Osovská
Vedoucí lékař:
MUDr. Hana Miličková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 129 121
chos@znojmo.charita.cz
Založeno:
červenec 2015 ve spolupráci
se Spolkem KONIPASKA

ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Zahájila svou činnost v červenci roku 2015. Vzájemnou spoluprací Oblastní
charity Znojmo a Spolku Konipaska se podařilo vytvořit multidisciplinární
tým odborníků, který nabízí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně
nemocným a jejich blízkým, kteří o ně celodenně pečují.
Cílem DHP je zmírnit utrpení, léčba bolesti, tlumit příznaky, které nemoc
provázejí, respektovat přání nemocného a jeho blízkých a umožnit
poslední období jejich života důstojně prožít doma. Garantujeme
dostupnost lékařské a ošetřovatelské služby 24 hodin denně - 7 dnů
v týdnu, zaškolení pečující rodiny, poradenství v průběhu nemoci, podporu
a pomoc pozůstalým.
Složení týmu: pět lékařů a psycholog /Spolek Konipaska/, koordinátor DHP,
zdravotní sestry, sociální pracovník, duchovní, koordinátor dobrovolníků
/Oblastní charita Znojmo/.
DHP může fungovat také díky dotační podpoře JMK.
Co říct dovětkem: Každý z nás je v průběhu života i na jeho konci
jedinečnou, neopakovatelnou bytostí. Nechceme, aby nás nemoc
a umírání zbavilo vlastní důstojnosti. Většina z nás si přeje zemřít doma
v kruhu svých nejbližších, ale ne každému se to podaří. V našem domácím
hospici Vám to můžeme umožnit. Přistupujeme ke každému pacientu
individuálně, respektujeme jeho osobnost, přání. Komfort pacienta je nám
nadevše. Dovolte nám být u toho s Vámi a sdílet Váš příběh. Děkujeme
za podporu.
Tiskopis k přijetí do domácího hospice si můžete stáhnout na internetových
stránkách: www.znojmo.charita.cz nebo na www.konipaska.cz. Žádost si
necháte vyplnit praktickým lékařem klienta a doručte koordinátoru DHP.
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- od počátku fungování jsme
doprovodili 86 pacientů.
- v roce 2017 to bylo
43 terminálně nemocných,
2 zemřeli v nemocnici, 2 jsme
vrátili do péče praktického lékaře
- sestřičky vykonaly u pacientů 1175
návštěv a najely 21821 km
bylo provedeno:
- 185 návštěv lékařů
- 28 návštěv psychologa
- 12 návštěv kněze
- 24 návštěv sociální pracovnice
- průměrná doba hospicové péče
je 32 dnů
- všichni pracovníci domácího
hospice věnovali v roce 2017
péči o pacienty 3719 hodin.

POSKYTUJEME
- specializovanou paliativní péči
lékařů a zdravotních sester
- doprovázení umírajících pacientů
a jejich rodinných příslušníků
- dostupnost péče 24 hodin denně
- návštěvy v domácím prostředí
pacienta
- psychologickou a duchovní podporu
- sociální poradenství
- podporu a pomoc pozůstalým

Výroční zpráva za rok 2017

Denní stacionář sv. Damiána
Vedoucí:
Mgr. Soňa Foitová
Kontakt:
Mašovická 10, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 184
tel.: 515 220 204
damian@znojmo.charita.cz
Založeno:
duben 1995
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 navštěvovalo
denní stacionář 30 uživatelů, jejich věk
se pohyboval v rozmezí od 21 do 58 let
- pracovníci poskytli přes 13 095 hod.
úkonů
- v rámci svozu a rozvozu uživatelů
do zařízení jsme najeli 16 150 km
- pořádali jsme 4. ročník Úsměvů - setkání
lidí s postižením a bez něj
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování sociálních
služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
denní stacionáře

Podpořeno z Nadace ČEZ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu – při převlékání,
při přesunu na lůžko či vozík,
prostorové orientaci a samostatném
pohybu,poskytnutí stravy a pomoc při
podávání jídla a pití
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti
(nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností, sociálně terapeutická
činnost,senzomotorická stimulace
ve sneozelenu,pracovně výchovná
činnost v pracovních dílnách, a to
v dřevařské dílně,multidílně, cvičné
kuchyňce, na zahradě,ve společenské
místnosti, cvičné úklidové místnosti
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
(upevnění kontaktu s rodinou, návštěvy
společenských, sportovních, kulturních
a jiných akcí)
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- svoz, rozvoz uživatele do/ze zařízení
- přeprava uživatele služebním
automobilem dohled nad užitím léků

V denním stacionáři poskytujeme služby osobám s mentálním postižením,
kombinovanými vadami i rysy autismu ve věku 7 až 64 let, které zpravidla bydlí
doma se svou rodinou, jež o ně pečuje. Jejich situace jim nedovoluje, aby
pracovaly, a zároveň nejsou schopny trávit čas samy, bez pomoci další osoby.
Proto svou provozní dobou - pondělí až pátek od 6.30 do 15.30 hod. – v denním
stacionáři doplňujeme péči rodiny. Jde o komplexní péči a zároveň o podporu
rozvoje jedince, kterými přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného
života.
CO VŠECHNO DĚLÁME
V roce 2017 směřovala naše činnost s uživateli nejčastěji k nácvikům péče
o vlastní osobu, péče o domácnost a rozvoj motoriky. Některý z uživatelů už si
velmi obstojně vypere, pověsí a vyžehlí prádlo. Jiný se čím dál s menší
dopomocí převléká. Některý už zvládne uchopit bez problému jemné malé
předměty a někdo víc chodí, než jezdí na vozíku. Jsou to možná malé, ale pro
nás přece jen velké úspěchy našich uživatelů a nám je velkou ctí radovat se
z nich společně s nimi.
Velká část naší sociální práce je věnována podpoře fungování vztahů
v rodinném prostředí, při které úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky,
dalšími sociálními službami, odborníky i skupinami rodičů.
V dubnu se konal 4. ročník setkání lidí s postižením i bez něj – Úsměvy 2017
s tématikou olympijských her. Během dne s námi oslavilo téměř 500 lidí i výročí
založení Diecézní charity Brno. Olympijský oheň slavnostně zapálil
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno. S ohledem na toto
jubileum se sport na Úsměvech promítl na 25. stanovištích a byla předána
i plaketa, na které spolupracovali všichni účastníci Úsměvů z Moravy,
Rakouska i Ukrajiny.
Díky Jihomoravskému kraji a Tříkrálové sbírce se podařilo zakoupit nové
vícemístné auto pro přepravu našich uživatelů, které jsme díky nadaci ČEZ –
aplikaci EPP – pomáhej pohybem – nechali upravit pro možnost přepravy dvou
invalidních vozíků. Všem děkujeme za pomoc při realizaci.

Mgr. Soňa Foitová, vedoucí služby
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Výroční zpráva za rok 2017

Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel
Vedoucí:
Jana Svobodová
Kontakt:
Křížovnická 26, 669 02 Znojmo
mobil: 731 629 964
samuel@znojmo.charita.cz
Založeno:
leden 2006

Vlivem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jsou osoby ohroženy
sociálním vyloučením mimo běžný život společnosti. Bez vhodné sociální
služby nemají možnost se do něj zapojit. Působením sociální rehabilitace lze
napomáhat řešení vzniklé situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, napomáhat zapojení se do
sociálního, kulturního života společnosti.
Sociální rehabilitace poskytuje činnosti směřující k dosažení vyšší
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením
a kombinovanými vadami, využívá zachované schopnosti a jejich potencionál,
nabízí nácviky úkonů, potřebných pro samostatnější život, napomáhá
udržování jejich psychické i fyzické kondice.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Během minulého roku jsme pokračovali s nácviky různých pracovních
dovedností, jako jsou práce na zahradě, tvořivé a pracovní činnosti v dílnách,
práce v domácnosti. Dále jsme se věnovali nácvikům sociálních dovedností
např. práce na počítači, vyhledávání informací na internetu, nácvik
komunikace ve skupině, nácvik nakupování, cestování apod. Velmi důležitý
a také velmi žádaný je kontakt se společenským prostředím. Uživatelé si sami
plánují, které veřejné služby a instituce chtějí navštívit, nejoblíbenějšími jsou
návštěvy výstav, galerií, muzea, spojené s návštěvou kavárny. U většiny je
vidět znatelný posun v jejich sebeuvědomění, rozšíření sebeobslužných,
pracovních a sociálních dovedností, snižuje se alespoň částečně jejich
závislost na pečujících osobách, dochází k sociálnímu začleňování a ke
stabilizaci osobní pohody a fyzické kondice.
V zařízení panuje příjemná atmosféra, respektujeme individuální potřeby,
tempo a možnosti uživatelů. Snažíme se o pestrost a atraktivnost nabízených
činností a aktivit, které však vedou k praktickému uplatnění.
Mimoto se snažíme vytvářet pozitivní vnímání lidí s postižením společností.
Výrobky, které vznikaly v dílnách pracovní terapie, byly prezentovány na
každoroční výstavě v Domě umění ve Znojmě, která se stala netrpělivě
očekávanou a vyhledávanou našimi příznivci.
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ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 navštěvovalo Ateliér
20 uživatelů
- věkový limit je 16–40 let
- služba je poskytována bezúhradně
- provozní doba Ateliéru
je od 7 do 14 hod.
- soustavné celoživotní vzdělávání
všech pracovníků je pro naše
zařízení samozřejmostí
- důležitá je pro nás spolupráce
s dalšími institucemi, např. s ÚP,
Chráněnými dilnami Znojmo,
JM muzeem, Praktickou školou,
Tyflocentrem Znojmo a mnoha
dalšími
- aktivně se zapojujeme do Komunitního plánování sociálních služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociální rehabilitace

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- základní sociální poradenství
- nácvik dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu, např. praní,
žehlení, poznávání hodnoty peněz
- zprostředkovávání kontaktu se
společenským prostředím, např.
návštěvy výstav, galerií, poznávací
výlety, společenské akce
- výchovné, vzdělávací,
aktivizační činnosti např. pletení
košíků, šití, keramické práce,
práce na počítači, komunikace
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
např. zprostředkování kontaktů
vyhledávání informací, pomoc při
zajištění kompenzačních pomůcek
apod.
- ambulantní a terénní forma

Výroční zpráva za rok 2017

Domov pro matky a otce v tísni
Vedoucí:
Bc. Blanka Mahdalová
od 1. 3. 2018 Bc. Drahoslava Adamová
Kontakt:
Mašovická 12, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 190
tel.: 515 220 755
dmt@znojmo.charita.cz
Založeno:
září 1997

ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 jsme poskytli
ubytování 121 uživatelům,
z toho 36 matkám, 2 otcům,
83 dětem
- kapacita zařízení je 13
bytových jednotek s 43 lůžky,
pričemž 1 matka/otec
s dítětem/dětmi obývá samostatně
bytovou jednotku
- od 1. 6. 2010 poskytujeme službu
i otcům s dětmi
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování sociálních
služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
c.108/2006 Sb.,o sociálních
službách,§ 57, azylové domy

Poskytujeme ubytování a pomoc matkám a otcům s dětmi popř.
těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.
Vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro
samostatný život v přirozeném prostředí.
CO VŠECHNO DĚLÁME

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- poskytnutí ubytování po dobu
zpravidla 1 roku

- poskytnutí stravy nebo pomoc
pri zajištení stravy (vytvorení
podmínek pro samostatnou
prípravu nebo pomoc
s prípravou stravy)
- pomoc pri uplatnování práv,
oprávnených
zájmu a pri obstarávání
osobních záležitostí (pomoc při
vyřizování běžných záležitostí
vyplývajících z individuálních plánů,
pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc
a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování
osob, včetně uplatňování zákonných
nároků a pohledávek)
- základní sociální poradenství

Osvětovou činností se snažíme seznámit širokou veřejnost
s poskytovanou sociální službou tak, aby se v případě potřeby co
nejvíce zkrátila doba nepříznivého období pro rodinu s dětmi. Hlavním
cílem pak je zajistit bezpečí a klid pro matku/otce i děti. Opětovné
získání sebevědomí a podpora snahy o úspěšné a brzké zařazení
rodiny zpět do běžného života. Z dosavadní činnosti je zřejmé, že se
vždy dá najít východisko z tíživé situace a nikdy není pozdě začít znovu.
Dokladem tohoto je jeden z mnoha příběhů se šťastným koncem. Se
žádostí o poskytování služby se na domov obrátil otec s dvěma dětmi.
Rodina přišla o bydlení v důsledku těžkého alkoholismu matky. Za
podpory zaměstnanců domova se otci podařilo nejen zajistit dětem
všestrannou péči a klid, ale najít si zaměstnání a následně i bydlení.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.
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Tereza – krizová pomoc Znojmo
Vedoucí:
Bc. Lucie Tomášková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 292
tereza@znojmo.charita.cz
Založeno:
leden 2005

ZHODNOCENÍ SLUŽBY

Tereza – krizová pomoc Znojmo je službou krizové pomoci.
Poskytujeme podporu a pomoc osobám v krizi, osobám, které vedou
rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
a obětem domácího násilí. Je poskytována ambulantní i terénní formou
a mezi základní činnosti patří psychoterapeutické, podpůrné
a motivační rozhovory, pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí uživatele služby. Naše služba
může být poskytována i anonymně.
Služba je poskytována převážně v kanceláři na Dolní České 1, Znojmo.
Terénní forma je poskytována ve městě Znojmě a jeho blízkém okolí.

CO VŠECHNO DĚLÁME
Klientům jsme poskytovali krizovou intervenci, podpůrné a motivační
rozhovory, základní poradenství v oblasti rodinného a občanského
práva, podporu při hledání vhodného zaměstnání či bydlení, podporu při
komunikaci s úřady, soudy, policií ČR či jinými institucemi, poskytování
informací o možnostech řešení nepříznivé životní situace
a zprostředkovali jsme kontakty na jiná odborná pracoviště a navazující
služby.
Cílem služby je uživatel, který překoná krizovou situaci a činí kroky,
které povedou ke zlepšení jeho životní situace. Dále naučit uživatele
služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení.
S klienty jsme spolupracovali na naplnění individuálních cílů.
Dodržujeme rovný partnerský přístup, podporujeme lidská práva
a důstojnost uživatelů, respektujeme jejich individuální potřeby a přání.
Klienty vedeme k aktivnímu podílení na řešení krizové situace.
V roce 2018 plánujeme poskytovat nadále službu ve stejném rozsahu
jako v roce 2017, předpokládáme nárůst uživatelů služby, což lze
sledovat postupným nárůstem v každém roce.

- v roce 2017 bylo učiněno celkem
1570 intervencí a 749 kontaktů
- aktivně se zapojujeme
do Komunitního plánování
sociálních služeb .
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
jako krizová pomoc

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
- podpora při hledání vhodných
řešení krizových situací
- podpora při řešení rodinných vztahů
- podpora při komunikaci s úřady,
vyplnění formulářů
BYTOVÁ OTÁZKA
- pomoc se zprostředkováním
azylového ubytování či ubytování
s utajenou adresou
- pomoc při hledání vlastního bydlení
nebo pronájmu
OBLAST NÁVRATU NA TRH PRÁCE
- podpora při hledání zaměstnání,
nebo změně stávajícího zaměstnání
- podpora zvyšování sebedůvěry,
příprava na pracovní pohovor
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Magdala – terénní služba Znojmo
Vedoucí:
Kamila Dušková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 179 772
magdala@znojmo.charita.cz
Založeno:
září 2004

ZHODNOCENÍ SLUŽBY

- v roce 2017 bylo provedeno
1629 intervencí, 1326 kontaktů
- v roce 2016 využilo službu
326 osob
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování sociálních
služeb
- služba je zaregistrována podle
zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách
jako terénní programy

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
- terénní sociální práce v přirozeném
prostředí uživatelů – v nočním klubu,
na ulici, u Vás doma
- základní sociální poradenství
- zprostředkování kontaktů
na znojemské i mimo znojemské
instituce a služby, dle řešení
nepříznivé sociální situace
- pomoc a podpora při hledání
zaměstnání (přístup na internet
při hledání nového zaměstnání
či změně zaměstnání,
pomoc při sepsání životopisu,
motivačního dopisu atd.)
- pomoc a podpora při hledání
ubytování
- pomoc a podpora při odchodu
z prostředí prostituce
- informace o pohlavně přenosných
chorobách, obchodu s lidmi
a dalších rizicích vyplývajících
z prostředí sexuálního byznysu
- bezplatné poskytnutí preventivních
materiálů – rychlotestů na pohlavně
přenosné choroby
- preventivní prostředky a letáky
k problematice prevence
patologických jevů (pohlavně
přenosné choroby, obchod
s lidmi atd.)

Posláním služby je pomoc osobám, které jsou komerčně zneužívané, oběti
obchodu s lidmi, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
a osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života
ohroženi, při návratu k běžnému životu. Poskytujeme účinnou podporu těmto
osobám, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Služba zmírňuje
obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování.
Cílem služby je cílovou skupinu osob vyhledávat a minimalizovat rizika jejich
způsobu života. Poskytnout jim možnost změnit svůj dosavadní způsob života,
umožnit jim vyrovnat se se svou situací a pomoci jim zařadit se do společnosti
běžné populace.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Jako terénní služba se zaměřujeme na práci v terénu – přirozeném prostředí
našich uživatelů a potencionálních zájemců o službu a tato místa pravidelně
navštěvujeme. Proto nás často můžete vídat v oblastech Znojma, jako je
nádraží, oblasti u obchodních domů, u ubytoven, v nočních klubech aj.
Další cílovou skupinou terénní služby jsou osoby, které z důvodu finanční
situace nemohou navštěvovat instituce, nebo si neví rady se svojí situací a mají
obavy z návštěv různých institucí. Služba pravidelně vyjíždí do obcí Znojemska.
Díky odpoledním hodinám jsme dva dny v týdnu dostupní i pracujícím lidem,
kteří v ranních hodinách nejsou schopni dojet do různých institucí. Dojíždíme
přímo do jejich domovů a nabízíme řešení nepříznivých sociálních situací.
Služba Magdala – terénní služba Znojmo nabízí jednorázovou pomoc, ale
i dlouhodobou spolupráci v oblastech řešení nepříznivých sociálních situací
jako jsou situace týkající se poradenství v oblasti sociálních dávek,
administrativní pomoc při vyplňování žádostí o různé druhy dávek a při
vyřizování osobních dokladů, součinnost při jednání na úřadech, pomoc při
překonávání problémů s hledáním či udržením zaměstnání, poskytování
kontaktů a zprostředkování jednání se specializovanými poradnami
a službami, řešení situací se ztrátou nebo rizikem ztráty bydlení, podpora
odpovědného postoje k vlastnímu zdraví, pomoc a podpora v tématech
vztahujících se k sex byznysu aj.
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Dílna sv. Kláry
Vedoucí:
Mgr. Nikola Ulčová
Kontakt:
Mikulášské nám. 12, 669 02 Znojmo
mobil: 733 755 938
klara@znojmo.charita.cz
Založeno:
říjen 2000

ZHODNOCENÍ SLUŽBY

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním
onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na
otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do
společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím
pracovní terapie.
CO VŠECHNO DĚLÁME

V Dílně se snažíme rozvíjet a upevňovat pracovní návyky a dovednosti
uživatelů při různých činnostech a při práci s různými materiály. Velice
oblíbené je šití na šicím stroji, výroba dekoračních předmětů z různých
materiálů, odznaků, košíků, šperků z korálků, cínování a tkaní na
tkalcovském stavu. V roce 2017 jsme rozšířili nabídku činností
o pravidelné relaxace, trénink paměti, cvičení a zahradnické práce.
Další motorické, psychické a sociální dovednosti uživatelů upevňujeme
při vycházkách, návštěvách výstav a jiných kulturních akcí. Uživatelé se
mají možnost naučit dovednostem, které jsou důležité pro jejich
samostatnost. Především díky nácviku vedení domácnosti a cestování.
V Dílně sv. Kláry budujeme tolerantní a přátelskou atmosféru, uživatelé
si mohou sami zvolit své pracovní tempo a pracovní dobu. Pracovní
činnosti se střídají s činnostmi relaxačními a společenskými. V Dílně
sv. Kláry zachováváme důstojnost uživatelů, respektujeme jejich práva
a rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost, podporujeme seberealizaci
uživatelů a uplatňujeme individuální přístup ke všem uživatelům,
podporujeme nezávislost uživatelů a vzájemný respekt zaměstnanců
a uživatelů.

- v roce 2017 jsme poskytli službu
32 osobám s duševním
onemocněním
- v roce 2017 jsme prezentovali
činnost Dílny na Výstavě
rukodělných výrobků v Domě umění
ve Znojmě a uspořádali 4 tématické
worshopy
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování sociálních
služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
jako sociálně terapeutická dílna

- Cílem služby je uživatel, který má
díky pravidelnému režimu
a pracovní činnosti stabilizovaný
či zlepšený zdravotní stav po
psychické a fyzické stránce.
- Cílem služby je uživatel, který
ovládá základní pracovní návyky
a dovednosti.
- Cílem služby je uživatel, který je
soběstačný a dokáže být
odpovědný za sebe a své jednání.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.
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Osobní asistence
Vedoucí:
Bc. Markéta Bílková
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 188
osasistence@znojmo.charita.cz
Založeno:
červenec 2002

ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- za rok 2017 jsme poskytli osobní
asistenci celkem 42 uživatelům se
zdravotním postižením, z toho 20 dětem
a mládeži do 18 let a 22 dospělým
osobám, v celkovém rozsahu
5 667 hodin
- službu poskytlo celkem
12 osobních asistentů
- aktivně se zapojujeme do Komunitního
plánování sociálních služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
osobní asistence

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání,
včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním
i vnějším prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při použití WC
Pomoc při zajištění stravy:
- pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- pomoc s úklidem a údržbou domácnosti
a osobních věcí
- nákupy a běžné pochůzky
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- pomoc a podpora rodině v péči o dítě
- pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob
- pomoc s nácvikem a upevňováním
motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
- doprovázení do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Osobní asistence Znojmo je terénní služba poskytovaná
prostřednictvím osobních asistentů osobám se zdravotním postižením.
Mezi naše uživatele patří osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným
a jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Služba je určena pro děti od 1 roku, mládež a dospělé do 64 let.
Službu poskytujeme v celém znojemském regionu. Služba se poskytuje
bez časového omezení podle potřeb uživatelů (sedm dní v týdnu,
včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v přirozeném
prostředí (ve vlastním domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu
mimo ně) a při činnostech, které uživatelé potřebují.
CO VŠECHNO DĚLÁME

Osobní asistenti uživatelům pomáhají s péčí o sebe – s oblékáním,
s hygienou, při použití WC, při pohybu doma i venku, při přesunech na
vozík, postel, do auta, s vařením a podáváním jídla a pití, s péčí
o domácnost, s nákupy, při doprovodech k lékaři, na úřady, za kulturou,
do zaměstnání, do školy, za sportem, při docházce do škol a školských
zařízení, na volnočasové aktivity a při obstarávání osobních záležitostí.
Dále poskytujeme uživatelům základní sociální poradenství v oblastech
sociálních a veřejných služeb (poradenství ohledně jiných druhů
sociálních i zdravotních služeb, úřadů, veřejných služeb),
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (poradenství ohledně
výběru vhodných kompenzačních pomůcek včetně zprostředkování
zapůjčení pomůcek), sociálních dávek (poradenství ohledně příspěvku
na péči, dávek hmotné nouze), finančních otázek (poradenství ohledně
zajištění finančních prostředků na zajištění péče o osobu se zdravotním
postižením nebo na zajištění koupě kompenzační pomůcky) a v oblasti
péče o osobu se zdravotním postižením (poradenství a zaškolení
pečující osoby, poradenství ohledně vzdělávání, které je zaměřené na
péči o osobu se zdravotním postižením, poradenství ohledně
svépomocných skupin apod.).

Dále nabízíme:
- dopravu bezbariérovým vozidlem
upraveným pro převoz osob upoutaných
na invalidní vozík
- základní sociální poradenství
- možnost účastnit se různých aktivit a akcí
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Charitní pečovatelská služba Znojmo
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Valová, DiS.
Kontakt:
Pontassievská 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 781
chps@znojmo.charita.cz
Založeno:
říjen 1993

ZHODNOCENÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu nebo z jiné příčiny
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci.
CO VŠECHNO DĚLÁME

Služba je poskytována v rozsahu, který si uživatel sám zvolí
prostřednictvím pečovatelských činností uvedených v jeho
individuálním plánování průběhu služby. V procesu individuálního
plánování také dochází k průběžnému hodnocení nejen plnění daných
potřeb a požadavků, ale také i celé služby.
Terénní pečovatelská služba je zajišťována nejen ve vymezeném čase
od pondělí do Neděle, ale také ve svátcích, přímo v domácím prostředí
jednotlivých uživatelů.
Služba nabízí pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při
zajištění osobní hygieny, pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
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- v roce 2017 využilo našich služeb
197 uživatelů
- proběhlo 15 318 návštěv, při těchto
návštěvách bylo poskytnuto 22 814
úkonů v přímé péči
- služba byla poskytována ve Znojmě
a v 57 obcích znojemského regionu
- nově zavedená služba u 104 uživatelů
- aktivně se zapojujeme do Komunitního
plánování sociálních služeb
- služba je zaregistrována dle zákona
č. 108/2006 Sb. podle § 40, o sociálních
službách, jako pečovatelská služba

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH
ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
- pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu v bytě
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO
POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO
OSOBNÍ HYGIENU:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy
- pomoc při základní péči o nehty
- pomoc při použití WC
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC
PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU
DOMÁCNOSTI:
- bežný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky
a přípravy topiva, údržba topných
zařízení, tj. vymetání kamen
- běžné nákupy
- běžné pochůzky
- velký nákup
- praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
- doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět

Výroční zpráva za rok 2017

Charitní poradna Znojmo
Vedoucí:
Bc. Lucie Tomášková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 782
poradna@znojmo.charita.cz
Založeno:
červenec 1999

ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 bylo poradenství
poskytováno ambulantně formou
osobních, telefonických,
emailových konzultací včetně dotazů
v online poradně; poradenství bylo
poskytnuto 131 osobám, počet
intervencí 309, počet kontaktů 270,
okamžitá kapacita: 1 - služba funguje
jako kontaktní místo projektu
Senior Pas (přijímání a pomoc
při vyplňování žádostí
o registraci/zaslání karty)
- služba je uživatelům poskytována
bez úhrady
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování sociálních
služeb
- služba je zaregistrována dle zákona
c. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako odborné sociální poradenství

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- dluhová problematika (pomáháme se
sestavováním rodinného rozpočtu,
s vyjednáváním s věřiteli, sepisováním
žádostí o odklad splátek či o povolení
splátkového kalendáře, informujeme
o způsobech provedení exekuce,
průběhu exekuce, kompetencích
a pravomocích exekutora, pomáháme
s vypracováním návrhů na povolení
oddlužení)
- právo (právní poradenství probíhá
formou osobních či emailových
konzultací s právníkem, pomáháme
při sepisování, návrhů, odvolání apod.)
- rodina a mezilidské vztahy (manželství,
vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné)
- bydlení (pomáháme při hledání jiného
bydlení)
- sociální zabezpečení a sociální dávky
(sociální pojištění, nemocenské pojištění,
důchodové pojištění, státní sociální
podpora, dávky pomoci v hmotné nouzi)
- zaměstnání (pomáháme při hledání
zaměstnání, při sepsání životopisu apod.)

Posláním Charitní poradny Znojmo je poskytovat informace a pomoc
osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím
poradenství napomáháme k posílení kompetencí uživatelů služby tak,
aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace ve
svém životě.
Naším cílem je seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi,
zvýšit sociální a právní informovanost uživatelů služby, naučit uživatele
služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení.
CO VŠECHNO DĚLÁME

Služba je poskytována všem dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci a nemohou si pomoci vlastními silami. Jedná se zejména
o osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny
s dítětem/dětmi, seniory.
Nejvíce konzultací poskytujeme v rámci právního a dluhového
poradenství. Právní poradenství je poskytováno ve spolupráci
s právníkem; osobní konzultace probíhají jeden den v měsíci, emailové
konzultace bez omezení. V rámci dluhového poradenství pomáháme se
sestavováním rodinného rozpočtu, s vyjednáváním s věřiteli, se
sepisováním žádostí o odklad splátek/povolení splátek, informujeme
o průběhu exekuce a jako jediná sociální služba ve znojemském okrese
pomáháme s vypracováním návrhů na povolení oddlužení.
Odborné sociální poradenství je poskytováno formou osobní,
telefonické či emailové konzultace a to jednorázově nebo opakovaně.
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Rodinný sociální asistent ... aby rodina byla domovem
Vedoucí:
Mgr. Radka Růžičková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 189
... aby rodina byla domovem
rodinnyasistent@znojmo.charita.cz
Založeno:
listopad 2007
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 využilo službu 46 rodin,
z toho 106 dospělých a 60 dětí
- aktivně se zapojujeme do

Komunitního plánování sociálních
služeb

Služba Rodinný sociální asistent pomáhá rodinám s dětmi, které se
nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat
výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést
běžný způsob života. Základ služby tvoří terénní sociální práce a je
poskytována bez úhrady.
CO VŠECHNO DĚLÁME

- nácvik běžných životních dovedností s dospělými – telefonování,
vyřizování běžných záležitostí na úřadech, vaření, pečení,
nakupování, vedení domácnosti; pomáháme vyplňovat různé
formuláře nebo psát formální dopisy; pomáháme s porozuměním
úředních dopisů nebo dokumentů
- pracovně výchovnou činnost s dětmi a rodiči – nácvik aktivit, které
vedou k psychickému a sociálnímu rozvoji dětí, poskytujeme podporu
pro přiměřené vzdělávání dětí
- podporujeme rodiče a děti sdílením problémů, přijetím, podpůrnými
rozhovory, nasloucháním
- poskytujeme komplexní sociální poradenství (jednorázové
i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek
a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství
a vzdělávání, finančního hospodaření a řešení dluhů
- pomáháme při jednáních s institucemi např. při vyřizování sociálních
dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při
jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech
(např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů,
s učiteli nebo lékaři
- pomáháme rodinám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy
- motivujeme rodiny k řešení problémů, které způsobily jejich
nepříznivou sociální situaci
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- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi
Pomáháme řešit tyto nepříznivé
životní situace:
- nedostatečná péče o děti, hygienu,
ošacení a domácnost
- špatné stravovací návyky v rodině
- školní neúspěšnost dětí
- nespolupráce rodiny se školou
- žádný nebo malý příjem v rodině
- dlouhodobá nezaměstnanost
- velké množství půjček, neřešení dluhů
- neschopnost splácet půjčky
- nedostatečná finanční gramotnost
- nepobírání sociálních dávek, na které
má rodina nárok
- nevyřešené nájemní vztahy
(bydlení bez smlouvy)
- nízká míra motivace k řešení
životní situace
- malé schopnosti, znalosti,
dovednosti k řešení situace
- ostatní situace týkající se rodinného
života

Výroční zpráva za rok 2017

KLUB COOLNA Znojmo
„Tam, kde ostatní končí, my začínáme."
Vedoucí:
Mgr. Robert Knebl
Kontakt:
Masarykovo nám. 21, 66902 Znojmo
Mobil: 739 389 275
Telefon: 515 541 971
Email: coolna@znojmo.charita.cz
Facebook: Klub Coolna Znojmo
Youtube: KLUBCOOLNAZnojmo
Otevírací doba klubu:
Po, Út, St, Čt, Pá, 13.00 – 19.00
Provozní doba streetworku:
Út, St, Čt, Pá 13.30 – 18.00
maringotka – Čt a Pá od 15.00 – 17.30
nebo dle domluvy i v jiný den
online poradenství:
Po 15.00 – 16.00, St 18.00 – 19.00
Út,Čt, Pá 13.00 – 14.00, 18.00 – 19.00
Založení: leden 2009
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2017 služba podpořila 230
(z toho 95 žen a 135 mužů a do 18-ti let
jich je 167 a 63 osob nad 18 let) uživatelů
v terénní i ambulantní formě
- z 230 uživatelů je 167 uživatelů mladších
18-ti let z toho 85 kluků a 82 dívek, z toho
je 63 dospělých uživatelů (18-26 let), z toho
50 mužů a 13 žen.
- bylo uskutečněno 4244 kontaktů, byla
poskytnuta odborná pomoc ve prospěch
uživatele či zájemci o službu celkem
v podobě 6543,5 intervencí (3714,5 intervencí
a 2829 intervencí z kontaktů)
- Klub Coolna je členem České Asociace
Streetwork a úspěšně prošlo Rozvojovým
auditem této asociace a splnila kvalitu na 100%
- služba je zaregistrována jako nízkoprahové
zařízení pro děti
- aktivně se zapojujeme do Komunitního
plánování sociálních služeb
a mládež dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
- Klub Coolna absolvovala inspekci MPSV

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity
- pracovně výchovná činnost s dětmi
- nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí
c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
.

POSLÁNÍM Klubu Coolna Znojmo je pomoc a podpora prostřednictvím
sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku 11–26 let, kteří
zažívají nepříznivou životní situaci či tráví svůj volný čas pasivně (např.
touláním na ulici).
CÍLEM je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky
nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních
rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
CO VŠECHNO DĚLÁME
SLUŽBA POSKYTUJE: NÍZKOPRAHOVÝ KLUB (ambulantní formu) –
STREETWORK (terénní formu) a pracujeme také s klienty skrze virtuální
svět přes FB online (FB: Pracovníci Streetwork).
ZÁSADY: NÍZKOPRAHOVOST – RESPEKT – ANONYMITA –
MLČENLIVOST – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.
Služba je ZDARMA a přístup není omezen ani časem příchodu či odchodu
a návštěvníci mají svobodu volby - jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve
volbě aktivit. V klubu i terénu služba nabízí mnoho programů a vybavení.
Hlavní smysl služby je tak v její poradenské a preventivní činnosti.
Umožňuje mládeži povídat si či se svěřit se svými problémy, které mohou za
pomoci pracovníků vyřešit. Vytváří pro děti chráněný prostor, v němž
najdou své místo, což je přesně to, co jim často chybí. Mládež je během
kontaktu v klubu v přítomnosti zkušených pracovníků, kteří dbají na
dodržování pravidel (např. zákaz užívání alkoholu, drog, šikany apod.).

V rámci terénní formy lze využít naší maringotky, která sídlí na Holandském
sídlišti, kde se dají zapůjčit různé volnočasové aktivity (stolní hry, síť a pálky
na badminton, slackline aj.), ale především má charakter poradenské
činnosti pro mladé v neformálním prostředí.
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KLUB COOLNA Moravský Krumlov
vedoucí:
Bc.et.Bc. Martin Čapek
Kontakt pro Mor. Krumlov
Břízová 254
mobil: 739 389 274
coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz
Založeno:
leden 2009

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, obtížné události mezi
vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb
(vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné
pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci
individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Základní činnosti při poskytování služby se realizují v prostředí, které je pro
uživatele přirozené a přijatelné. V ambulantní formě služby jde o prostředí
Klubu Coolna, kde pracovníci kontaktují zájemce nabídkou volnočasových
aktivit, rozhovorů apod. V terénní formě kontaktují pracovníci zájemce
v přirozeném prostředí města, parku, ale také internátu apod. Rozhovory
probíhají především individuální formou, kdy pracovník společně
s uživatelem definuje nepříznivou sociální situaci uživatele a poté
prostřednictvím individuálního plánování a intervencí pracují společně na
navyšování kompetencí potřebných k naplnění potřeb uživatele.
Z přehledu činností Klubu Coolna Moravský Krumlov:
„Nejčastěji objevovala témata týkající se sdělování informací na sociálních
sítích, týkající se kyberšikany, youtuberství, streamování apod. proto jsme
v květnu zvolili téma „život na internetu“ a rozhodli se oslovit youtubera Jirku
Krále, který patří k nejznámějším a současně nejkultivovanějším ve svém
oboru a dokonce se účastní a sám organizuje i charitativní akce. Denně
oslovuje především náctileté přes youtube, facebook, instagram apod. Po
dohodě s pracovníky Coolny si Jirka Král připravil přednášku na téma
youtuberství a rizika spojená se sociálními sítěmi. Tato akce se konala
30. 5. 2017 nejdříve v Coolně a poté i ve sportovní hale na nám. Klášterní
Moravský Krumlov.“
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ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- během roku 2017 poskytl
Klub Coolna Moravský Krumlov
ambulantní služby celkem 120 osobám
(dětem a mládeži ve věku 11–26 let),
- počet intervencí: 7564
- návštěvnost: 4178
- aktivně se zapojujeme do Komunitního
plánování sociálních služeb
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 sb., o soc. službách, jako
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti:
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity
- pracovně výchovná činnost s dětmi
- nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí
c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální
začleňování osob

Výroční zpráva za rok 2017

Dobrovolnické centrum
Vedoucí:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
dobrovolnici@znojmo.charita.cz
Založeno:
prosinec 2000

ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2017 nám pomáhalo:
84 krátkodobých dobrovolníků
19 dlouhodobých dobrovolníků
- v roce 2017 dobrovolníci odpracovali
celkem 1436 hod. dobrovolnické
práce
- dobrovolnické centrum je držitelem
Akreditace Ministerstva vnitra ČR
dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě

Základním posláním dobrovolnického centra je přinést konkrétní pomoc potřebným
lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Cílem je rozvoj charitní služby našim
klientům.
Naše Dobrovolnické centrum je držitelem akreditace Ministerstva vnitra dle zákona
č. 198/2002 Sb. Dobrovolnickou pomoc využíváme pouze v našich charitních službách
a projektech. Dobrovolníky nevysíláme do jiných sociálních či zdravotních institucí.
Dobrovolníky využíváme v rámci dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnické služby.
Dlouhodobá služba – dobrovolník pravidelně dochází pomáhat dle předem sjednané
vzájemné dohodě do některé z charitních služeb, pomáhá pravidelně při charitních
akcích.
Krátkodobá služba – jedná se o jednorázovou pomoc. Tato pomoc spočívá převážně
v tom, že nám dobrovolník přijde pomoci s nějakou charitní akcí, jednoduchou manuální
prací apod.
AKTIVITY DOBROVOLNÍKŮ
- činnost dobrovolníků v jednotlivých službách Oblastní charity Znojmo (pomoc
osobám s tělesným a mentálním postižením, starým a nemocným lidem, pomoc lidem
bez domova, osobám v tíživé životní situaci a sociálně slabým a znevýhodněným
lidem)
- pomoc při jednorázových akcích
- pomoc při organizování volnočasových aktivit pro klienty, zábavných a benefičních
akcích
- pomoc při sbírkách
- pomoc při živelných katastrofách, hromadných neštěstích, krizových situacích aj.
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Tříkrálová sbírka
Koordinátor:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
dobrovolnici@znojmo.charita.cz
ZHODNOCENÍ TKS 2017

POSLÁNÍ SBÍRKY
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika a jejím obecným účelem je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky
pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují sociální služby
lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty farních charit, které vypracují
záměr odpovídající poslání sbírky.

- celková částka ze všech pokladniček
byla 2 016 318,- Kč
- celkem se do sbírky zapojilo přes 1455
koledníků, kteří vytvořili 485 skupinek
- výsledky všech ročníků Tříkrálové sbírky
jsou k dispozici na webových stránkách
OCH Znojmo www.znojmo.charita.cz

VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Začátkem ledna v roce 2017 proběhl na znojemském okrese XVII. ročník
Tříkrálové sbírky. Celkem do ulic města a obcí našeho regionu vyšlo 485
skupinek tříkrálových koledníků. Do sbírky se zapojilo přes 1 455 koledníků,
kteří do tříkrálových pokladniček vykoledovali celkem 2 016 318,- Kč.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU TKS 2017:
Na základě individuálních žádostí, které jsme obdrželi, jsme z fin.
prostředků Tříkrálové sbírky pomohli těmto potřebným žadatelům na
Znojemsku: seniorovi z Pavlic jsme uhradili uhlí na zimu, vážně nemocnému
Markovi ze Znojma jsme uhradili neurorehabilitační pobyt v Maďarsku; paní
z Miroslavi jsme uhradili náklady na péči o svého vážně nemocného manžela
Milana; sociálně slabé rodině z Šumné jsme přispěli na letní tábor pro syna;
poskytli jsme příspěvek na rehabilitaci pro vážně nemocného pana Rostislava
z Mor. Krumlova; dále jsme přispěli 21 letému Tomášovi z Božic, který je tělesně
handicapovaný, na nový invalidní vozík; paní Věře z Křídlůvek, která se sama
stará o dvě malé děti, i jsme uhradili uhlí na zimu; paní Renatě z Uherčic jsme
pomohli v její tíživé životní situaci, kde jsme jí uhradili náklady spojené se
studiem jejích dcer. Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospicová
péče – pořízení 10 ks elektrických polohovacích postelí. Domov pro matky
a otce v tísni - pořízení materiálu na pracovní terapii a práci s uživateli.
Rodinný soc. asistent pomoc a podpora dětem v chudých rodinách
prostřednictvím terénní sociální – práce, úhrada školních obědů dětem
z chudých rodin na Znojemsku. Nízkoprahový Klub COOLNA Znojmo –
pořízení materiálu na sociální činnost s mládeží ohroženou sociálně
patologickými jevy a sociálním vyloučením, provozní náklady. Charitní
poradna – zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro
uživatele služby.
Magdala – terénní služba Znojmo – nákup preventivního a hygienického
materiálu pro streetwork, nákup hmotné pomoci. Osobní asistence Znojmo –
pořízení služebního vozidla pro zajištění terénní služby osobní asistence pro
uživatele se zdravotním postižením. Charitní pečovatelská služba – zajištění
a podpora terénní pečovatelské služby uživatelům, pořízení služebního vozidla
pro zajištění pečovatelské služby. Dobrovolnické centrum – podpora
a udržitelnost dobrovolnické činnosti v zařízeních Oblastní charity Znojmo,
činnost s dobrovolníky. Tereza – krizová pomoc Znojmo – Tereza – pomoc
obětem domácího násilí podpora soc. služby na přímou pomoc obětem
domácího násilí.
Výtěžek TKS 2017se řídí pravidly rozdělení:
65 % projekty Oblastní charity Znojmo, 15 % projekty Diecézní charity Brno,10%
humanitární pomoc v zahraničí, 5 % projekty Charity ČR, 5 % režie sbírky
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„Děkujeme všem, kteří vlídně přijali
koledníky a přispěli do jejich
pokladniček. Stejné díky patří
i samotným koledníkům a všem,
kdo se do sbírky zapojili a tak
věnují nezištně svůj čas i úsilí
ve prospěch pomoci druhým“.
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Pomoc na Ukrajině
Koordinátorka:
Helena Horáková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
znojmo@znojmo.charita.cz

I

UKRAINE
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Finanční příspěvky a dary
Fyzické osoby a ostatní dary 483 339,05 Kč
Humanitární konto TKS
532 611,88 Kč
Prostředky z Postní almužny 189 718,00 Kč
Celkem
1 205 668,93 Kč

Částky poskytnuté na Ukrajinu
Pomoc sociálně slabým rodinám
201 000,00 Kč
Pomoc vnitřně přesídleným osobám 217 000,00 Kč
Vzdělávání dětí a mládeže
90 000,00 Kč
Léčebné výlohy a operace
233 800,00 Kč
Tábory pro děti a mládež
67 000,00 Kč
Dům na půli cesty v Užhorodě
50 000,00 Kč
Stáž pracovníků v ČR
34 115,70 Kč
Dobrovolnické centrum Lvov
36 000,00 Kč
Náklady na koordinaci pomoci
85 466,25 Kč
Převod prostředků do dalšího období 76 286,98 Kč
Krizové centrum „Děti ulice”
115 000,00 Kč
Celkem
1 205 668,93Kč

Stáž v ČR

Rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině se začala Oblastní charita
Znojmo věnovat před 18 lety. Ve spolupráci s našimi dlouhodobými partnery
jsme v roce 2017 podpořili tyto aktivity:
Diecézní charita Mukačevo
- pomoc chudým rodinám formou nákupu léků, potraviny, hygienických
potřeb, topení pro zimní období
- materiální pomoc vnitřně přesídleným rodinám na Zakarpatí
- úhrada léčebných výdajů a operací dětí i dospělých
Sociální centrum v Užhorodě
- podpora zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- financování Domu na půli cesty pro dospívající mládež
Charita Perečín
- pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi
- úhrada léčebných výdajů a operací dětí i dospělých
- podpora vzdělávání dětí a mládeže /úhrada školného, stravy, školních
pomůcek/
- pomoc při zajištění bydlení sociálně slabé rodině v obci Rakovo
- letní tábor pro děti
Charita Zoločiv
- materiální pomoc vnitřně přesídleným osobám
Charita Lvov
- zajištění stravy dětem v krizovém centru pro děti
- úhrada léčebných výdajů a operací dětí
- letní tábor pro děti z rodin v krizových situacích
- podpora dobrovolnického centra
- stáž pro zaměstnance a dobrovolníky Charity Lvov v ČR
Dále monitorujeme činnost svíčkařské dílny ve Viškovu a Zoločivu, půjčovnu
kompenzačních pomůcek a pekárny pro chudé v Zoločivu, pomoc lidem
zasažených válečným konfliktem přímo na východě Ukrajiny, ad.

Pomůcky pro nemocnici Zoločiv

Základní škola Turyčky

Materiální pomoc: Dar od firmy
Hartmann,5 palet plen pro dospělé,
berle, oděvy a další
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Postní almužna
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU POSTNÍ ALMUŽNY

Postní almužna je projev zcela dobrovolné osobní formace a také snaha
spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.
Jednalo se o dobrovolnou duchovní formaci, kdy si během celé doby
postní můžeme odříct některý prožitek (např. děti se v době postu mohly
vzdát čokolády či jiné sladkosti a dospělý např. cigarety, alkoholu, kávy,
zábavy, luxusu nebo jiného prožitku). Jedinec tak po své zralé úvaze
sám zhodnotí každý den nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu
úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do papírové schránky na
pomoc bližnímu v nouzi.
Celkem se do devátého ročníku Postní almužny zapojilo více jak
30 farností z celého znojemského okresu, kde se celkem vybralo
z 534 papírových schránek 189 718,- Kč a 4,60 €.

Koordinátor:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
dobrovolnici@znojmo.charita.cz

„Jménem Oblastní charity Znojmo a jménem dětí z Ukrajiny, kterým se
díky Vám dostalo pomoci, děkujeme!“

Další činnost
CHARITNÍ ŠATNÍK

Příjem ošacení do Charitního šatníku je každé úterý od 13.00 do 17.00
hodin v přízemí dominikánského kláštera na ulici Dolní Česká 1 ve
Znojmě.
Darované ošacení vydáváme lidem sociálně potřebným a lidem v nouzi.
Přebytečné ošacení je odváženo do charitního bazaru BALTAZAR,
který provozuje Diecézní charita Brno.

CHARITNÍ POLÉVKA

V zimních měsících vydávala Oblastní charita Znojmo polévku lidem
bez domova. Do výdeje Charitní polévky se zapojila řada dobrovolníků
z Klubu seniorů Znojmo, dobrovolníci z Věznice Znojmo, řádová sestra
Tereza i bývalá pracovnice Oblastní charity Znojmo. Výdej polévky
probíhal od listopadu 2016 do první poloviny dubna 2017, během této
doby vydali dobrovolníci celkem 916 polévek lidem bez domova.
Cílem projektu je pomoci zajistit lidem bez domova základní lidské
potřeby a poskytnutí informací o možnostech další podpory a pomoci při
řešení jejich životní situace. Díky zapojení dobrovolníků také dochází
ke snižování předsudků o lidech bez domova mezi veřejností, které
často těmto lidem brání návratu do běžného života.

POTRAVINOVÁ POMOC

V letošním roce Oblastní charita Znojmo poskytovala potravinovou
pomoc v rámci dvou projektů. Jedním projektem je Národní potravinová
sbírka, kde se letos vybralo celkem 2375,9 kg trvanlivých potravin.
Druhým projektem je projekt MPSV Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II.
Potravinová pomoc je určena pro materiálně deprivované rodiny
s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné
rodiny se sníženou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné
sociální nouzi.
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Kontakt:
Dolní Česká 1, Znojmo (přízemí
dominikánského kláštera)
otevřeno:
každé úterý 13.00 - 17.00 hod.
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Krizový dobrovolný tým
Vedoucí:
Krizový
Jan Havelka
Kontakt:
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
mobil: 731 450 915
tel.: 515 220 768
krizová linka: 516 410 668
krizovapomoc@znojmo.charita.cz
Založeno:
prosinec 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
V roce 2017 jsme se zúčastnili cvičení,
které bylo organizované
MěÚ Znojmo – krizové řízení.
Toto cvičení bylo zaměřeno na spolupráci
Integrovaného záchranného systému
s ostatními složkami pomoci. Cvičení mělo
za úkol prověřit připravenost jednotlivých
organizací při pomoci a distribuci pitné
a užitkové vody po kontaminaci hlavního
zdroje pitné vody. Byla zasažena polovina
území města Znojma a část přilehlých
předměstí.

Výjezdy, cvičení:
- Cvičení Pitná voda 2017 – Znojmo:
- tým: 2 osoby Charita
- taktické cvičení Znojmo

Projekt Krizový dobrovolný tým poskytuje pomoc obětem nenadálých událostí,
krizových situací, hromadných neštěstí, živelných katastrof a podobných
neštěstí – od okamžité krizové intervence ze strany psychologů a sociálních
pracovníků, rychlé zajištění nejnutnějších materiálních potřeb či pomoci se
stabilizací v posttraumatickém období až po dlouhodobé doprovázení obětí
neštěstí.
Krizový dobrovolný tým pomáhá těmto lidem s návratem do běžného života,
pomáhá jim zorientovat se v situaci, následně společně vytýčit kroky, které
povedou k řešení problému a spolupracovat na jejich realizaci.
KDO JSME A CO VŠECHNO DĚLÁME
V důsledku stále častějších katastrof a živelních událostí se Jihomoravský kraj
a Diecézní charita Brno rozhodli rozšířit týmy pomoci při mimořádných
událostech o dobrovolníky z řad veřejnosti. Noví dobrovolníci, kteří se registrují
do TEAMU MORAVA na adrese www.teammorava.cz, jsou zařazeni do
databáze. Následně absolvují základní kurzy pomoci při mimořádných
událostech. Mimořádnou událostí se rozumí např. nouzová evakuace
a zásobování obyvatelstva při hromadných neštěstích, živelních katastrofách.
Při těchto událostech se zaměřuje na pomoc při distribuci drobné materiální
pomoci, komunikaci se zasaženými lidmi a mapování jejich potřeb. Současně
tým pomáhá i manuálně jako např. plnění pytlů pískem, zabezpečování
domácností, odklízení naplavenin apod.
V současné době Team Morava sdružuje téměř 200 dobrovolníků z řad
veřejnosti a přibližně 120 dobrovolníků z řad jednotlivých oblastních charit.
Mnozí dobrovolníci, kteří pomáhali prostřednictvím Jihomoravského kraje
a Diecézní charity Brno při povodních severních a jižních Čechách, se stali
jeho členy.
Team Morava vznikl díky projektu financovaného z EU „Přeshraniční zásahy
jednotek Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě katastrof“. Jeho
cílem je vytvářet skupinu lidí, kteří chtějí pomoci lidem zasaženým mimořádnou
událostí. Základ tvoří pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno z řad
oblastních organizačních jednotek - Blansko, Břeclav a Znojmo.
Team Morava navázal na Krizové týmy DCHB, které fungují již 8 let. Každý
člen týmu prochází vstupním a poté průběžným školením a vzděláváním.
Současně se účastní jednotlivých cvičení se složkami Integrovaného
záchranného systému. Vytvořili jsme tým lidí, kteří jsou připraveni a školeni
profesionálně pomoci.
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Významné události roku 2017
• 1.–14. ledna – 17. ročník Tríkrálové
sbírky, zůčastnilo se přes 1455 koledníků,
výsledek 2 016 318,- Kč. Děkujeme.

• 18. srpna oslavila maringotka Coolny Zn
5. narozeniny.

• 2. ledna se uskutečnilo žehnání
Tříkrálovým koledníkům.

• 6. září se na Horním náměstí uskutečnil
Den sociálních služeb, na kterém se
prezentovaly všechny naše služby.

• 23. ledna se uskutečnil 4. ročník
Tříkrálového koncertu.

• 8. září oslavil Domov pro matky a otce
tísni 20 let.

• v lednu se uskutečnilo
Tříkrálové kino pro koledníky.

• 19. září uspořádala Coolna Zn
turnaj ve stolním fotbálku.

• 21. února se uskutečnila návštěva
ředitele Charity z Mariupolu z Ukrajiny.
Současně proběhla i návštěva Europoslance
Pavla Svobody.

• 21. září se uskutečnila 2. Charitní pouť
v rámci Dne Charity.

Tříkrálový koncert

• od ledna se vydává polévka
pro lidi bez domova.
• 24. února pořádal Denní stacionář sv.
Damiána masopustní průvod Znojmem.
• 28. února oslavila Coolna v MK
8. narozeniny.
• v březnu obsadila vrchní sestra CHOS
Angelika Osovská druhé místo v anketě
Sestra roku.
• V březnu se uskutečnila Postní almužna.
Celkový výtěžek činil 189 718,- Kč.
• 6. dubna uspořádala Dílna sv. Kláry
velikonoční worshop

• 30. září uspořádala Coolna Znojmo ve
Skate parku Graffity Jam.
• 3. října se uskutečnil Koláč pro hospic.
Výtěžek činil 41 368 Kč a 5 Euro a byl použit
pro Domácí hospicovou péči na Znojemsku.
• 3. října se uskutečnila beseda na téma
Autismus, kterou uspořádal Ateliér
Samuel a Denní stacionář sv. Damiána.
• 13 října pořádal Domov pro matky a otce
v tísni Dýnovou stezku.
• 28. 11. – 6. 1. probíhala výstava výrobků
uživatelů Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry.
• 11. listopadu se ve vybraných prodejnách
ve Znojmě uskutečnila Národní potravinová
sbírka. Celkem se vybralo 2375,9 kg
potravin.

• 27. dubna se uskutečnila akce s názvem
Úsměvy, kterou uspořádal Denní
stacionář sv. Damiána.

• v prosinci proběhla v Osobní asistenci
Mikulášská nadílka.

• 17. května se uskutečnil koncert
Pro Míšu.

• v prosinci oslavila služba Rodinný sociální
asistent 10 let.

• 19. května se uskutečnila
módní přehlídka Domova pro matky
a otce v tísni.

• 3. prosince se v Mor. Krumlově uskutečnila
akce s názvem Pohádkové Vánoce. Akce
se zúčastnila Coolna v Moravském
Krumlově.

• 20. května nás navštívil Otec biskup
Mons. Vojtěch Cikrle.
• 30. května proběhla v Coolně MK
beseda s youtuberem Jirkou Králem.
• 1. června uspořádala Coolna Zn
taneční worshop.
• 2. června se uskutečnila společná pouť
s Charitou Retz.

• 22. prosince se uskutečnil koncert
skupiny Květinka. Výtěžek byl 14 331,-Kč.

• 23. června uspořádala Coolna Zn
olympijský pětiboj.

• 24. prosince se uskutečnila akce s názvem
Vánoční štědrovka. Výtěžek z akce činil
25 885 Kč a byl použit pro službu
Rodinný sociální asistent.

• V červenci a srpnu se uskutečnil
příměstský tábor Osobní asistence.
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Návštěva otce biskupa Vojtěcha

• 13. prosince se uskutečnil vánoční
workshop v Dílně sv. Kláry.
• 20. prosince navštívily děti z Domova
pro matky a otce v tísni DD
Božice a Práče, kde rozdávaly
vánoční přáníčka.

• 17. června uspořádala Dílna sv. Kláry
voňavé odpoledne.

Módní přehlídka
Domova pro matky a otce v tísni

Úsměvy 2017

Den Charity – Charitní pouť
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Organizační struktura Oblastní charity Znojmo v roce 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Finanční zpráva Oblastní charity Znojmo
za rok 2017
Provozní náklady a výnosy
Náklady

Částka

spotřeba materiálu
drobný majetek do 40 tis.Kč
energie
pohonné hmoty
reprezentace
opravy udržování
cestovné
nájemné
leasingové nájemné
telefon, internet, poštovné
školení,kurzy
ostatní služby
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojistné
zák.a ostatní sociální náklady
silniční daň
daně a poplatky
poplatky bance
pojistné aut, zaměstnanců
odpisy
ostatní náklady
manka a škody
odpis nedobytné pohledávky
náklady z minulých období

Výnosy

2 068 316,93 Kč
1 193 310,37 Kč
1 076 980,24 Kč
1 098 386,95 Kč
20 840,20 Kč
447 596,29 Kč
76 870,15 Kč
1 054 247,75 Kč
160 416,47 Kč
270 930,67 Kč
191 460,93 Kč
1 283 437,14 Kč
27 730 517,28 Kč
9 117 204,97 Kč
719 331,70 Kč
48 310,00 Kč
38 861,72 Kč
24 188,50 Kč
226 361,62 Kč
975 276,00 Kč
50 142,82 Kč
8 739,86 Kč
600,00 Kč
5 036,72 Kč

CELKEM

47 887 365,28 Kč

Částka

provozní dotace MPSV
14 310 900,00 Kč
provozní dotace MV ČR
97 800,00 Kč
provozní dotace JMK (odb. soc.)
1 261 200,00 Kč
provozní dotace JMK (odb. zdrav.) 1 183 077, 00 Kč
provozní dotace MěÚ Znojmo
3 031 000,00 Kč
provozní dotace MěÚ M. Krumlov
460 700,00 Kč
provozní dotace obce
557,00 Kč
dotace z evropských fondů
62 429,89 Kč
dary fyzické osoby
381 206,40 Kč
dary organizace
220 158,30 Kč
nadace
34 888,89 Kč
fondy
1 338 347,45 Kč
dary z obcí
108 500,00 Kč
jiné ostatní výnosy
287 588,17 Kč
snížení odpisů z titulu dot. a darů
300 644,00 Kč
prodej výrobků prac.terapie
42 290,00 Kč
150 500,00 Kč
tržby z prodeje dl. hm. a nehm. maj.
tržby zdravotní pojišťovny
15 177 270,76 Kč
tržby za služby uživatelům soc. sl.
3 686 851,00 Kč
tržby z prodeje služeb - ostatní
491 811,95 Kč
příjmy z IP projektů
5 260 856,00 Kč
ostatní (úroky, kurzové zisky)
563,13 Kč

CELKEM

47 889 139,94 Kč

Investiční náklady a zdroje financování
Investice

Zdroje

Částka

Částka

os. automobil Hyundai IX20 (CHOS)

269 593,00 Kč

z odpisů

269 593,00 Kč

os. automobil Hyundai IX20 (CHOS)

269 592,00 Kč

z odpisů

269 592,00 Kč

Ford Transit Kombi (Stacionář)

1 013 168,00 Kč

Nadace ČEZ, TKS, JMK, odpisy

os. automobil Hyundai i10 (CHPS)

207 730,00 Kč

os. automobil Hyundai i10 (OA)

207 730,00 Kč Nadace Charty 77, Nadace VDV, TKS

207 730,00 Kč

Tříkrálová sbírka

1 967 813,00 Kč CELKEM

CELKEM

1 013 168,00 Kč

207 730,00 Kč
1 967 813,00 Kč

Organizační struktura Charity ČR
CHARITA
ČESKÁ
REPUBLIKA

Diecézní
charita
Hradec
Králové

Diecézní
charita
České
Budějovice

Diecézní
charita
Plzeň

Arcidiecézní
charita
Olomouc

Oblastní
charita
Blansko

Oblastní
charita
Břeclav

Oblastní
charita
Hodonín

Oblastní
charita
Jihlava

Diecézní
charita
Brno
Služby Brno

Oblastní
charita
Rajhrad

Oblastní
charita
Tišnov

Arcidiecézní
charita
Praha

Diecézní
charita
ostravskoopavská

Diecézní
charita
Litoměřice

Oblastní
charita
Třebíč

Oblastní
charita
Znojmo

Oblastní
charita
Žďár nad
Sázavou

SANSIMON

spol. s r. o.
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Výkaz majetku a zdrojů Oblastní charity Znojmo za rok 2017
Oblastní charita Znojmo vede podvojné účetnictví a v roce 2017 proběhl audit bez výhrad.
Rozvaha
Aktiva
Stavby
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
CELKEM STÁLÁ AKTIVA
Zásoby
CELKEM ZÁSOBY
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Nároky na dotace
Jiné pohledávky
Daň z příjmů

Částka
15 098 810,27 Kč
8 833 593,85 Kč
482 392,20 Kč
0,00 Kč
9 617,90 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
- 10 127 796,10 Kč
14 296 618,12 Kč
580 322,05 Kč
580 322,05 Kč
2 223 062,74 Kč
39 879,50 Kč
8 233,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
756 985,04 Kč
0,00 Kč

CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

3 028 160,28 Kč

Pokladna
Ceniny – známky, stravenky
Účty v bankách
CELKEM FINANČNÍ MAJETEK

83 184,00 Kč
0,00 Kč
8 265 050,04 Kč
8 348 234,04 Kč

CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA
Náklady přístích období – krátkodobé
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA – Přechodné účty
AKTIVA CELKEM

Pasiva
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
VLASTNÍ JMĚNÍ CELKEM

Částka
19 759 766,41 Kč
646 772,22 Kč
1 577 203,78 Kč
21 983 742,41 Kč

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

192 018,52 Kč
0,00 Kč
2 199 824,00 Kč
59 468,00 Kč
0,00 Kč
1 981 186,17 Kč
4 432 496,69 Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry
CELKEM CIZÍ ZDROJE:

0,00 Kč
4 432 496,69 Kč

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Dohadné účty pasivní
Časové rozlišení – pasiva
CELKEM OSTATNÍ PASIVA – Přechodné účty

0,00 Kč
119 367,00 Kč
64 973,17 Kč
184 340,17 Kč

11 956 716,37 Kč
162 251,94 Kč
5 168,00 Kč
181 599,50 Kč
349 019,44 Kč
26 602 353,93 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PASIVA CELKEM

1 774,66 Kč
26 602 353,93 Kč

Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2017
FYZICKÉ OSOBY
V. Adámek, r. Adámkova, r. Akulšinova, r. Augustova, r. Bartlova, r. Baštova, r. Bauerova, r. Benešova, E. Benkovičová, r. Bezděkova, Běželova,
r. Bílova, r. Boháčova, r. Boráňova, r., r. Boháčova, r. Boroňova, r. Bořilova, r. Bradova, r. Bratkova, r. Brančova, r. Braunerova, r. Buchcova,
r. Bucherova, r. Bulinova, r. Burdzova, r. Cehelská, Ing. P. Čaněk, r. Čechova, r. Čermákova, P. Čoupek J., r. Čurdova, r. Demkova, r. Divišova,
r. Divišova, r. Dobešova, r. Dohnalova, D. Dohnalova, r. Doleželova, r. Drozdova, r. Dvořákova, J. Dziaková, r. Fatrlova, r. Fialova, r. Filipská,
r. Fouskova, r. Floriánova, r. Fruhvirtova, r. Fuksova, Ing. V. Gabrhel, r. Gregorova, r. Groisova, V. Grymová, r. Hafnerova, r. Hájkova, r. Hadova,
r. Hanzalova, r. Hatnančíkova, r. Haviarova, r. Havlínova, r. Heimlichova, r. Hejdova, Z. Hekerlová, r. Helingerova, r. Hermanova, r. Heverova,
r. Hinerova, r. Hlouškova, pí D. Holan, r. Holešova, r. Honzákova, r. Honzova, r. Horáčkova, r. Hořčičkova, Z. Horký, r. Houškova, r. Hrdličkova,
R. Huberová, r. Chytilova, Chvátalova, r. Jagerova, r. Jandáskova, r. Janíčkova, r. Janouškova, r. Jantošova, r. Jelínkova, r. Jirgalova, r. Judova,
r. Jurkova, r. Kacká, r. Kafuňkova, r. Karáskova, r. Kasalova, r. Kašpárkova, r. Kašparova, M. Karáskova, P. Kenereš, r. Klíčníkova, r. Klinerova,
r. Klempova, Mgr. R. Knebl, r. Knoppova, pí E. Kocmánková, J. Kokeš, r. Kolářova, r. Kolmanova, r. Konečná, r. Kopečkova, r. Kopůncova,
R. Kornelly, r. Kořínkova, r. Kosova, r. Koudelkova, r. Koudelova, r. Krčmářova, r. Krčova, V. Krebs, r. Křečkova, M. Kudrnová, r. Kuchařova,
r. Kukačkova, r. Kurkova, Ing. Kuthan K. Csc., r. Lendlerova, r. Lovečkova, r. Lichá, P. Liška, r. Ludvíkova, p. Macháčková, r. Machovcová,
r. Mailbekova, pí I. Malá, r. Malecká, Ing. J. Malůšek, r. Markova, r. Mariňákova, pí P. Martincová, r. Maškova, M. Mašková, r. Matulova, r. Měchurova,
r. Meisterova, r. Mikuláková, r. Mitiskova, r. Miznerova, S. Molíková, r. Moravcova, r. Muszelova, J. Nedoma, r. Nemetova, p. Z. Nekula, r. Novákova,
L. Novotný, r. Novotná, r. Ondráčkova, r. Otáhalova, r. Ošmerova, r. Pachlova, r. Pálinkašova,r. Paukertova, r. Pavelkova, r. Pechurova,
r. Pejchalova, r. Pelajova, r. Peroutkova, r. Peřinova, r. Pešlova, J. Petružálková, r. Petříkova, r. Pilařova, r. Plačkova, r. Plánkova, r. Pláteníkova,
Plchová E., r. Plotzerova, r. Piscova, r. Pojezných, r. Poliakova, r. Poulova, r. Ráčkova, r. Radnická, r. Rajnohova, r. MgA. J. Rezek, r. Rohlíkova,
r. Rosická, r. Rozmahelova, r. Rubákova, r. Růžičkova, r. Rychlíkova, r. Rysova, M. Sapík, pí Salátová, r. Saletova, r. Sárova, pí M. Sasinkova,
r. Sedláčkova, r. Sedmidubská, r. Seitlova, r. Scheiberova, G. Schuh, r. Slonkova, r. Sklenářova, r. Skoumalova, r. Sobotkova, p. Sobotka M.,
r. Spižíkova, r. Stanislavova, r. Staňkova, p. B. Stehlíková, r. Streitova, r. Surovcova, r. Susekárova, F. Svoboda, J. Svobodová, Mudr. M. Svobodová,
J. Svobodová, r. Salátova, r. Šálkova, J. Šalomounová, r. Šefčíkova, r. Šenkýřova, r. Šidlova, r. Šimšova, r. Šimákova, r. Šindelářovi, r. Široká,
p. Sirotková, M. Šotkovská, r. Šlapanská, J. Sulc, r. Šteflova, r. Stejdýřova, r. Šuhajova, r. Šulcova, Z. Švandová, r. Švestkova, A. Švíková, r. Sytná,
r. Tesařova, r. Tomáškova, r. Tomkova, r. Trojanova, r. Truksova, r. Urbanova, r. Vajčnerova, r. Valecká, r. Válkova, r. Večeřova, M. Veisová,
r. Velčovská, r. Velebova, M. Venuta, r. Věrná, F. Veselý, J. Vítek, r. Vodičkova, r. Vodova, J. Voženílková, r. Vránova, H. Zach, r. Zelinkova,
B. Zieglerová, r. Zifčákova, r. Zimova, r. Zrůnova, r. Zubova, pí J. Zvejšková, r. Žáčkova, V. Žák, K. Železná
DÁRCI PŘISPÍVAJÍCÍ NA POMOC UKRAJINĚ
Mgr. Adámek E., Adamová L., Baronová D., Ing. Bečica R., Botová K., Brandejs V., Ing., Cvingráf R., Dobeš P., Ing. Mgr. Dobeš P., Dosoudil J.,
Dvořák P., Fatym Přímětice, Farnost Únanov, Farnost Žerotice, Goliášovi, MUDr. Hlaváčová L., Holaňová L., Horáková, H., Jelínek D., Jordánová
B., Kalmus M., Kašparová E., Knotková S., Kohoutková M., Koutová M., Krajcová B., Kramářova V., MVDr. Kříž P., Mgr. Lukasová M., Lukasová A.,
Luskačová A., Machovská M., Ondra F., Orošová H., Bc. Pašek J., Pečeňa P., Procházková M., Pyszková M., Sedlák P., Spol. u sv. Mikuláše
Znojmo, Synková Z., Ševčík J., Šormová V., K. Štěrbová, Šustrová O., Tomčová E., Vláčilová K., Wetter A., ZŠ Višňové

24

Oblastní charita Znojmo tímto děkuje všem malým i velkým dárcům,
kteří v roce 2017 podpořili naši činnost finančním či věcným darem
nebo dobrovolnou činností.
Dotace a granty
Individuální projekt JmK
5 260 856,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 14 310 900,00 Kč
Jihomoravský kraj
2 444 277,00 Kč
Město Znojmo
3 031 000,00 Kč
Město Moravský Krumlov
460 700,00 Kč
Ministerstvo vnitra ČR
97 800,00 Kč

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle
Nadace Dětský mozek
Nadace Charty 77
Nadační fond J&T

50 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
34 888,00 Kč

Města a obce
Jevišovice
Únanov
Miroslav
Damnice
Ctidružice
Vranov nad Dyjí
Dolní Dubňany
Dyje
Vracovice
Havraníky

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kc
5 000,00 Kc
3 000,00 Kč

Břežany
Jeřezany-Maršovice
Šatov
Žerůtky
Uherčice
Těšetice
Dyjákovice
Starý Petřín
Olbramkostel
Vevčice

65 877,00 Kč
49 413,00 Kč
48 819,00 Kč
20 000,00 Kč

Stg. Harderwijk
Elektrokov Znojmo, a.s.
DM Life, s.r.o.
Pegas NONWOVENS, s.r.o.

Firmy (finanční dar)
DM Drogerie Markt, s.r.o
Rotary klub Znojmo
HB production
ERSTE Leasing, a.s.

3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

13 254,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Firmy (finanční dar do 10 000 Kč)
Kolektiv pracovníků VZP, kolektiv pracovníků FK Bojanovice, Tovop Mojžíš s.r.o., SOU a SOŠ SČMD Znojmo, s.r.o.,
Lipka

Firmy (věcný dar)
TESCOMA s.r.o., Znojemská Beseda, Město Znojmo, Flosman a.s., Lékarna u sv. Ducha, Agentura Viva, Pomona
Těšetice, a.s., Anna Moravcová – bytový textil a bílé zboží, ExcaliburCity, Autodružstvo Znojmo, Znovín Znojmo a.s.,
Freeport fashion outlet, Všeobecná zdravotní pojiťovna, Varga, SENZU Drinks s.r.o., Znojmo Knights, Nossková
Radoslava, Okay s.r.o., DM drogerie, Heineken Česká republika, Mary Kay - Iva Janíčková, Cyklo Kučera,
Hartmann - Rico a.s.

Celková částka věnovaná v roce 2017 na rozvojovou pomoc na Ukrajině činila 1 205 668,93 Kč.
Děkujeme
všem zmíněným, ale i těm, kteří přispěli a nechtějí být jmenováni.
Vaší pomoci si velice vážíme.

„Hrazeno z dotace Města Znojma
ve výši 3 031 000,- Kč”

„Hrazeno z dotace JMK § 105 ve výši 2 244 277,- Kč
a § 101 ve výši 14 310 900,- Kč”

„Hrazeno z dotace Města
Mor. Krumlov ve výši 460 700,- Kč”

(Charitní pečovatelská služba Znojmo, Denní stacionář sv. Damiána Znojmo,
(Charitní pečovatelská služba Znojmo, Denní stacionář sv. Damiána Znojmo,
Klub Coolna Znojmo, Klub Coolna Moravský Krumlov, Magdala – terénní služba Znojmo,
Klub Coolna Znojmo, Magdala – terénní služba Znojmo,
Osobní asistence Znojmo, Tereza – krizová pomoc Znojmo,
Osobní asistence Znojmo,Tereza – krizová pomoc Znojmo,
Rodinný sociální asistent Znojmo,
Rodinný sociální asistent Znojmo, Sociální rehabilitace)
Sociální rehabilitace Znojmo)

(Rodinný sociální asistent,
Klub Coolna Mor. Krumlov)

Nadace Charty 77, Výbor dobré vůle
a Nadace dětský mozek
podporují Osobní asistenci.
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Naše služby poskytované
v obcích okresu Znojmo

Dolní
H.DubnanyDubnany
Jamolice
Tavíkovice
Rešice Tulešice

Polánka

Mor. Krumlov

Blížkovice
Ctidružice

Újezd
Hostim
Slatina
Rozkoš
Beharovice
Ratišovice
Strelice
Cernín
Boskovštejn
Jirice Jevišovice
Blané
u Mor. Budejovic
Mikulovice

H. Kounice Cermákovice
Rokytná
Rybníky
Trstenice
Lesonice
Jezerany
Vémyslice
Petrovice
Dobronice
Dobelice
Preskace

Višnové

Bohutice

Olbramovice

Džbánice

Šumice

Lodenice

Krepice

Medlice

Skalice
Stupešice
Horní
Chlupice
Žerotice Dunajovice
Rudlice
Pavlice
Bojanovice
Nemcicky
Želetice
Štítary
Vranovská Ves
Tvorihráz
Lubnice
Vítonice
Vracovice
Morašice
Šumná
Oslnovice
Plavec
Milícovice
Kravsko
Korolupy
Oleksovice
Hluboké
Lesná
Olbramkostel
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Charitní ošetrovatelská služba – Dolní Česká 1, Znojmo | mob.: 604 294 176 | e-mail: chos@znojmo.charita.cz
Charitní pecovatelská služba – Pontassievská 1, Znojmo | mob.: 731 402 781 | e-mail: chps@znojmo.charita.cz
Rodinný sociální asistent – Dolní Česká 1, Znojmo | mob.: 604 294 189 | e-mail: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz
Dílna sv. Kláry – Mikulášské nám. 12, Znojmo | mob.: 733 755 938 | e-mail: klara @znojmo.charita.cz
Denní stacionár sv. Damiána – Mašovická 10, Znojmo-Hradiště | tel.: 515 220 204, mob.: 604 294 184 | e-mail: damian@znojmo.charita.cz
Domov pro matky a otce v tísni – Mašovická 12, Znojmo-Hradiště | tel.: 515 220 755, mob.: 604 294 190 | e-mail: dmt@znojmo.charita.cz
Osobní asistence Znojmo – Horní Česká 6, Znojmo | mob.: 604 294 188 | e-mail: osasistence @znojmo.charita.cz
Magdala – terénní služba Znojmo | Dolní Česká 1, Znojmo | tel.: 515 221 987, mob.: 731 179 772 | e-mail: magdala@znojmo.charita.cz

Tereza – krizová pomoc Znojmo | Dolní Česká 1, Znojmo | tel.: 515 223 088, mob.: 736 529 292 | e-mail: tereza@znojmo.charita.cz
Klub Coolna Znojmo – Masarykovo nám. 21, Znojmo | tel.: 515 541 971, mob.: 739 389 275 | e-mail: coolna@znojmo.charita.cz
Klub Coolna Moravský Krumlov – Břízová 254, Moravský Krumlov | mob.: 739 389 274 | e-mail: coolna@mkrumlov.charita.cz

Charitní poradna Znojmo – Dolní Ceská 1, Znojmo | mob.: 731 402 782 | e-mail: poradna@znojmo.charita.cz
Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel – Křížovnická 26, Znojmo-Hradiště | mob.: 731 629 964 | e-mail: samuel@znojmo.charita.cz

www.znojmo.charita.cz
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
e-mail: znojmo@znojmo.charita.cz, tel./fax: 515 220 768
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu: 107-4585900247/0100
Raifeisenbank
číslo účtu:
4200083873/5500
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