
 

OBLASTNÍ CHARITA  

ÚSTÍ NAD LABEM 

„Člověk nám není lhostejný“ 

 

PROVOZOVATEL 

Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova  246/1, 400 01 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce : 

Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc. 

IČO: 44225512 

Tel: 475 601 805 

e-mail: charita@charitausti.cz 

 

 

Centrum pro rodinu Ovečka 

Poláčkova 3236/2 

400 11 Ústí nad Labem 

Telefon : + 420 475 212 314  

E-mail : ovecka@charitausti.cz   

Web:     www.charitausti.cz  

 

Dopravní dostupnost : 

Bus č. 53, 54 , 5  - zastávka „Stříbrníky“ 

 

Vedoucí zařízení: 

Mgr. Vladěna Zingová 

Telefon: +420 731 402 482 

E-mail: Zingova@charitausti.cz  

 

Sociální pracovník: 

Bc. Petra Balochová 

Telefon: +420 736 785 956 

E-mail: Balochova@charitausti.cz 

 

Zimní provozní doba (od 1.9. do 30.4.) 

Pondělí:  8.30 - 12.30,  13.30 - 18.00 

Úterý:  8.30 - 12.30,  13.30 - 18.00 

Středa:  8.30 - 12.30,  13.30 - 18.00 

Čtvrtek: 8.30 - 12.30,  13.30 - 18.00 

Pátek:  8.30 - 12.30 

Letní provozní doba (od 1.5. do 31.8.) 

Pondělí - Čtvrtek: 8.30 - 18.00 

Pátek: 8.30 - 12.30 

Pronájem prostor (např. oslava narozenin,) 

Pátek: 14:00 - 18.00, Sobota:   14.00 -  18.00 

CENTRUM PRO RODINU  

OVEČKA 

CENTRUM PRO RODINU  

OVEČKA 

 

Posláním Centra pro rodinu Ovečka je posi-

lovat rodinné vztahy a to pomocí nabídky 

rodinných, kulturních a vzdělávacích progra-

mů pro rodiče a děti. 

 

Cílem je: 

- posilovat rodinné vztahy 

- nabídnout besedy, workshopy, zájmové    

  činnosti pro plnohodnotné vyplnění volné   

ho času rodičů i dětí. 

- zprostředkovat inspirace,  nové zkušenosti, 

  přátelství a pohledy na výchovu. 

- nabídnout bezpečné a důvěrné prostředí pro  

  trávení společného času. 

- seznámit děti s kolektivem před vstupem do  

  MŠ či ZŠ . 

- poskytovat zprostředkování potřebné po-

moci a podpory. 

 Miniškolka pro děti od cca 2 let. 

      (lze pravidelná  i nepravidelná docházka)   

 Hernička pro děti s  kavárnou. 

 Zájmové činnosti pro děti i rodiče. 

 Pronájem prostor pro oslavy narozenin, 

KONTAKTY: 

NABÍDKA: 
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Herna pro rodiče s dětmi do 6 let na dopo-

ledne nebo odpoledne 

1 dítě………………………………..50,- Kč   

(Do 10 měsíců vstup zdarma) 

2 a více dětí……………………….. 70,- Kč 

Celodenní vstup 

1 dítě………………………………..80,- Kč   

2 a více dětí……………………….120,- Kč 

 

Miniškolka od cca 2 let:  

Platba za dopolední docházku -1250,- Kč/měsíc 

Platba za celodenní docházku -1500,- Kč/měsíc 

Jednorázová docházka - 200,-Kč/ dopoledne 

          + 40,-Kč/ započatá hodina 

Bez stravování 

Kroužky: 

Dle aktuální nabídky ………. cca od 50,-Kč 

 

Pronájem prostorů 

Každá započatá hodina............     250,- Kč 

(Pro komerční pronájem ……   300,-Kč/hod.) 

Vratná záloha…….. …...…….      250,-Kč 

 

 

 

Poslání: 

     Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež Tykadlo v Ústí nad Labem je nabídnout 

dětem a mládeži podporu při zvládání obtížných 

životních situacích a smysluplné, aktivní trávení 

volného času. Každému, kdo naši službu vyhledá, 

nabídneme podporu na základě individuálního pří-

stupu. 

Cíl: 

     Cílem je vytvářet bezpečný prostor pro trávení 

volného času dětí a mládeže. Zajistit místo pro 

vzájemná setkání, komunikaci, výměnu zkušenos-

tí, vzdělávání a vyplnění volného času dětí a mlá-

dež prospěšnými činnostmi, které podporují zdra-

vý životní styl a zároveň působí preventivně proti 

nežádoucím společenským jevům. 

Cílová skupina uživatelů: 

NZDM Tykadlo mohou navštěvovat děti a 

mládež ve věku od 6ti do 15ti let z  Ústí n. L.    

Ze sociálně slabých rodin, z neúplných nebo z roz-

vádějících se rodin. Děti a mládež, kteří mají ome-

zenou možnost navštěvovat volnočasové aktivity.  

Provozní doba: 

Pondělí:  13.00 - 17.00 

Úterý:  13.00 - 18.00 

Středa:  13.00 - 17.00 

Čtvrtek: 13.00 - 17.00 

Mimořádné akce se konají 

 i mimo provozní  dobu. 

Vstup: Zdarma 

Adresa zařízení: 

Poláčkova 2, Dobětice, 400 11 Ústí nad Labem 

Email: Tykadlo@charitausti.cz  

Základní činnosti poskytované dle Zákona 

 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

2.) Zprostředkování kontaktu se společenským    

prostředím. 

3.) Sociálně terapeutické činnosti. 

4.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

CENÍK SLUŽEB 

CENTRA PRO RODINU OVEČKA: 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

TYKADLO 


