POSLÁNÍ:
Posláním Denního stacionář sv. Damiána ve
Znojmě je poskytovat sociální služby
osobám
s mentálním
postižením,
kombinovanými vadami a rysy autismu.
Nabízet jim pomoc a podporu, aby si s
využitím vlastních schopností osvojovali
dovednosti, které by jim pomohli k rozvoji
samostatnosti a usnadnění běžného života.

Zřizovatelem Denního stacionáře sv.
Damiána je:

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

CÍLE:







Zlepšit samostatnost uživatelů v
oblasti hygieny, péče o svůj
zevnějšek, komunikace, pohyblivosti
a zvládání sociálních situací (např.
umět poděkovat, zaklepat, nakoupit,
cestovat dopravou apod.)
Podporovat navazování a udržování
sociálních vztahů
Rozvíjet pracovní návyky a
dovednosti uživatelů
Naučit či prohloubit dovednosti v
péči o domácnost
Nabídnout možnosti, jak samostatně
a smysluplně trávit volný čas

CÍLOVÁ SKUPINA:
Okruhem osob, kterým Denní stacionář sv.
Damiána poskytuje sociální služby, jsou
osoby
s mentálním
postižením,
kombinovanými vadami a rysy autismu ve
věku 16 až 65 let.

Oblastní charita Znojmo

Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
Tel., fax: 515 220 768
E-mail: znojmo@caritas.cz
www.znojmo.caritas.cz

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s.
4200083873 / 6800
variabilní symbol: 704
Všem případným dárcům tímto děkujeme!

Tel.:
E-mail:
Internet:

515 220 204
damian.znojmo@caritas.cz
www.znojmo.caritas.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů
Nabízíme pomoc uživatelům při oblékání,
úkonech osobní hygieny a použití WC (v
každém podlaží je bezbariérové WC,
k dispozici je i sprcha), při prostorové
orientaci ve vnitřním prostoru stacionáře.
2. Poskytnutí stravy
Stacionář zajišťuje stravu dvakrát denně
(dopolední svačina a oběd). Při podávání
jídla a samotném stravování se snažíme o
rozvíjení samostatnosti uživatelů.
3. Výchovné a aktivizační činnosti
Vycházíme především z individuálních plánů
klientů, které jsou sestavovány podle přání,
potřeb a možností klienta. Nabízíme
možnost nácviku a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností v dílnách pracovní terapie,
v informační místnosti, ve cvičné kuchyňce,
ve společenské místnosti a v tělovýchovné a
relaxační místnosti.
4. Zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím
Prostřednictvím akcí během celého roku
(např. masopustní průvod, aprílový průvod,
Mosty, Fimfárum Olomouc, návštěvy
knihovny, kina, výstav, restaurace) a
společných výletů (dle přání uživatelů) se
snažíme o integraci uživatelů do většinové
společnosti.
Fakultativně zajišťujeme dopravu uživatelů
do Stacionáře a zpět charitním vozidlem.

Pečeme

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
 Zachování důstojnosti uživatelů
 Zachování diskrétnosti a mlčenlivosti o
uživatelích
 Umožnění seberealizace a rozvoje
schopností a dovedností uživatelů
 Respektování rozhodnutí uživatelů

Tvoříme

 Uplatňování individuálního přístupu
k uživatelům s ohledem na jejich
specifické potřeby
 Podporování nezávislosti a sociálního
začleňování uživatelů služeb
DOSTUPNOST ZAŘÍZENÍ:

Sportujeme

Naše zařízení se nachází na adrese
Mašovická 10, Znojmo Hradiště a je dobře
dostupné městskou hromadnou dopravou,
linka 801, jejíž zastávka je vzdálena cca 100
metrů od naší budovy. Na téže zastávce
staví i linkový spoj 817.

