
Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9602

Děkujeme
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

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

NÍZKOPRAHOVÉ 
DENNÍ CENTRUM

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

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 § 61 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách)

Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pardubický kraj

Město Letohrad

Tříkrálová sbírka

Kontakt

Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
tel. 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
web: www.uo.charita.cz



POSLÁNÍ 
Nízkoprahové denní centrum OCH UO je určeno 
lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potře-
bují pomoc při zajištění základních potřeb.

CÍLE
• Snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpeč-

ností rizika osob žijících na okraji společnosti.
• Umožnit lidem přicházejícím do NDC najíst 

se a napít se.
• Poskytnutí sociálního poradenství s cílem vy-

řešit či zmírnit komplikovanou osobní situaci 
klienta.

• Zmírnit negativní psychosociální dopady sou-
visející se ztrátou bydlení a zaměstnání.

• Pomoci klientům v orientaci v právní a soci-
ální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení 
a zaměstnání.

• Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice 
bezdomovectví.

• Hledat individuální vhodné řešení životní situ-
ace klientů.

• Znovu začleňování klienta do společnosti.
• Motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní 

situace a k převzetí odpovědnosti za svůj ži-
vot.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena lidem od 18 let, kteří jsou zá-
roveň osobami bez přístřeší, případně osobami, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Základní činnosti služby Nízkoprahové den-
ní centrum se zajišťují v rozsahu zákona  
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláš-
ky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona. Jedná se o: 
• základní sociální poradenství 
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí 

PRINCIPY SLUŽBY
• otevřenost cílové skupině bez předchozího ob-

jednávání, předkládání průkazů 
• zachovávání lidské důstojnosti 
• kvalita, bezpečnost a diskrétnost poskytova-

ných služeb 
• individuální přístup, respekt k rozhodnutí kli-

enta

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Služba je poskytována ambulantní formou na 
adrese: Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun.

Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 14:00
Úterý 8:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 14:00


