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Naším posláním je poskytnout seniorům důstojné a klid-

né prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném pro-

středí.  

Nabízíme : 

komplexní péči o seniory s důrazem na individuál-

ní přístup; 

ubytování a stravu, pomoc při péči o vlastní oso-

bu; 

sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zdra-

votní masáže; 

kulturní programy, výstavy, přednášky, zájmové 

činnosti, půjčení knih, seznamování s počítačem, 

promítání domácího kina. 

V našem moderním domově pro seniory rodinného typu 

umožňujeme důstojné a klidné prožití stáří, zachování a 

rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti, zachování a roz-

víjení fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů. 

Kapacita Domova pro seniory je 30 lůžek.  

Kapacita Domova pro seniory se zvláštním režimem činí 6 

lůžek a je určena seniorům od 65 let s Alzheimerovou, 

stařeckou a dalšími typy demencí, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění. Chod tohoto 

zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám našich 

uživatelů. 

Oblastní charita Ústí nad Labem je nestátní nezi-

skovou organizací poskytující: 

sociální služby, 

služby sociální prevence,  

pomoc při živelných pohromách;  

pořádá sbírky a humanitární akce za úče-

lem pomoci potřebným v ČR i v zahraničí. 

„Člověk nám není lhostejný“ 



Posláním Domu Samaritán je nabídnout osobám bez 

přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace.  

Nabízíme 3 registrované sociální služby: 

Centrum pomoci Samaritán 

Noclehárna Samaritán 

Azylový dům Samaritán 

Poskytujeme sociální poradenství, přechodné ubytování, 

přenocování, podmínky pro uspokojení základních po-

třeb lidem a hygienické zařízení osobám bez přístřeší. 

Naše cíle: 

zajištění základních životních potřeb—bezpečí, 

teplo, strava, osobní hygiena a ošacení; 

snížení sociálních rizik; 

začlenění uživatelů do společnosti; 

podpora uživatelů k samostatnému řešení obtíž-

ných životních situací, nabídnutí pomoci k řešení 

finanční a rodinné situace uživatele; 

motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návra-

tu na trh práce. 

V roce 2012 využilo služeb azylového domu 67 mužů a 

31 žen, poskytli jsme 3587 noclehů na noclehárně Sa-

maritán, pomoc v nízkoprahovém centru našlo 231 

mužů a 63 žen. 

DŮM SAMARITÁN DŮM SVĚTLUŠKA 
CENTRUM PRO 
RODINU OVEČKA 
Cílem Centra pro rodinu Ovečka je podpořit rodiny v Ústí nad 

Labem a posilovat jejich primární funkci, předcházet rozvo-

dovosti a pomoci při řešení výchovných problémů. Nabízíme 

odborné aktivity podporující rodičovské kompetence, zázemí 

pro setkávání rodičů ohrožených sociální izolací a bezpečný 

a vybavený prostor pro dětskou hru. 

Herna s nekuřáckou kavárnou 

Zahrada s obsluhou (v letních měsících) 

Miniškolka s montessori prvky pro děti od 3 let 

Zájmové činnosti pro děti i rodiče 

Besedy a workshopy 

Pronájem vybavených prostor  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TYKADLO 

Cílem je formou volnočasových aktivit vytvářet bezpečný 

prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. Tím zajistit 

dětem a mládeži prostor pro vzájemná setkání, komunikaci, 

výměnu zkušeností, vzdělávání, hru a vyplnění volného času 

dětí a mládeže - kulturou, sportem, zájmovými činnostmi a 

dalšími prospěšnými činnostmi, které podporují zdravý život-

ní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím spole-

čenským jevům. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 

od 6 do 15 let z Ústí nad Labem. 

CPR Ovečka navštívilo v roce 2012 6095 rodičů s dětmi, 

nízkoprahové zařízení Tykadlo 477 uživatelů. 

Posláním Domu Světluška je posilování prvořadé a neza-

stupitelné úlohy rodičovské výchovy, nabídnutí prostoru 

pro rozvoj dětí a mládež rodinám a osobám ohroženým 

sociálním vyloučením nebo osobám nacházejícím se v 

nepříznivé sociální situaci. Posláním terénních programů 

je prostřednictvím metod sociální práce vyhledávat a 

poskytovat sociální poradenství osobám, které jsou v 

nepříznivé situaci. 

Nabízíme 3 registrované sociální služby: 

Klub Světluška—nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 

Centrum služeb pro rodinu 

Terénní programy 

Pomáháme předškolním dětem připravit se na vstup do 

školy, nacvičit a upevnit motorické, psychické a sociální 

schopnosti.  

Nabízíme dětem a mládeži možnost trávit volný čas v 

bezpečném a důvěrném prostředí, motivujeme uživatele 

a pomáháme jim s plněním školních povinností.  

Rodinám poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, aktivity směřující ke zlepšení rodičovských kom-

petencí, vedení hospodaření a udržování domácnosti. 

V roce 2012 využilo služeb Komunitního centra 72 uživa-

telů, Centra služeb pro rodinu 62 uživatelů, v terénu 

jsme navštívili 152 uživatelů. 



 


