
Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9650

Děkujeme
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

NÍZKOPRAHOVÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ STREET

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

KDE NÁS NAJDETE

Centrum pod střechou
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Taušlova 714
561 51 Letohrad

KONTAKT

Tel. 731 420 344
e-mail: podstrechou@uo.hk.caritas.cz
facebook: NZDM STREET - Letohrad
instagram: NZDM STREET
www.uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Domácí hospicová péče

Osobní asistence

Sociální šatník pro
žadatele o azyl

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Občanská poradna 

Rodinná centra

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Šance pro rodinu

Nízkoprahové denní centrum pro lidi 
bez přístřeší

Sociální sprcha

Sociálně terapeutické dílny

(sociální služba dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb.)Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pardubický kraj

Město Letohrad

Tříkrálová sbírka



POSLÁNÍ
NZDM Street nabízí a poskytuje  podporu, zá-
zemí a pomoc dětem a mládeži v obtížné životní 
situaci z Letohradu a okolí.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku 6-20 let z Letohradu 
a okolí, kteří jsou nebo mohou být (vzhledem 
k prostředí, ve kterém žijí) ohroženi obtížnou 
životní situací, a to např.:
• konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, 

partnerem/kou a zákonem (šikana, nezákon-
né užívání návykových látek, agresivita smě-
řovaná ke klientovi, k okolí a k sobě samému, 
konfliktní situace s blízkými osobami, atd.)

• zažitými negativními zkušenostmi (rasismus, 
šikana, domácí násilí, zanedbávání péče o kli-
enty ze strany rodičů, sebepoškozování, alko-
holismus, gamblerství a jiné závislosti v ro-
dinném prostředí, výchova v náhradní nebo 
neúplné rodině apod.)

• pasivním trávením volného času (bezcílné po-
tulování po ulicích, experimentování s návy-
kovými látkami, vandalismus, vyvolávání bez-
předmětných konfliktů, pěstování závislostí 
na PC, mobilních telefonech a jiném – tyto 
nežádoucí jevy mohou směřovat nejen k nepo-
chopení a odsouzení okolím)

CÍLE
• Navazovat a udržovat kontakt s naší cílovou 

skupinou. 
• Vytvářet podmínky pro změnu jejich stávající 

obtížné životní situace, které budou vycházet 
z jejich vlastních potřeb. 

• Podporovat je v začlenění do skupiny jejich 
vrstevníků a rozvíjet jejich sociální dovednos-
ti.

• Zvyšovat a zkvalitňovat povědomí široké ve-
řejnosti o službě.

PRINCIPY SLUŽBY:
1. Nízkoprahovost - umožňujeme anonymní 
kontakt všem uživatelům v rámci otevírací doby, 
která je uzpůsobená cílové skupině. Služba je 
poskytovaná bezplatně.

2. Rovnoprávnost - služby poskytujeme všem 
uživatelům bez ohledu na rasu, pohlaví, názo-
rovou orientaci, politické nebo náboženské pře-
svědčení, sexuální orientaci či jiné rozlišování.

3. Anonymita - vedeme pouze ty údaje, které 
nám uživatel sám sdělí (přezdívku nebo křestní 
jméno, věk a sociální situaci).

4. Akceptace - přijímáme uživatele takového 
jaký je. Pracujeme s jeho stávající životní situa-
cí a jeho aktuálními možnostmi, schopnostmi a 
dovednostmi.

5. Individuální přístup - pracovníci poskytují 
službu podle individuálních potřeb uživatele - 
smyslem je pracovat individuálně, „na míru“.

6. Odbornost - služba je poskytována pracovní-
ky, kteří mají odpovídající kvalifikaci, a kteří 
podstupují další vzdělávání dané zákonem.

PROVOZNÍ DOBA:
Street je otevřen každý všední den v odpoled-
ních hodinách. Aktuální provozní dobu nalezne-
te na www.uo.charita.cz

Pondělí 12:00 - 18:00
 (17:00 - 18:00 individuální konzultace)

Úterý  12:00 - 17:30

Středa  12:00 - 15:30 individuální konzultace

Čtvrtek 12:00 - 17:30

Pátek  12:00 - 16:30


