
Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9450

DĚKUJEME

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad

Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

KDE NÁS NAJDETE

Centrum pod střechou
Rodinné centrum Mozaika
Taušlova 714
561 51 Letohrad

KONTAKT

tel. : 731 402 336
e-mail: rcmozaika@uo.hk.caritas.cz
facebook: Rodinné centrum Mozaika Letohrad

PROVOZNÍ DOBA

Provozní dobu, aktuální program 
a další informace naleznete 
na www.uo.charita.cz

 

RODINNÉ CENTRUM 
MOZAIKA

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Domácí hospicová péče

Osobní asistence

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 šatník pro
žadatele o azyl

člen Sítě mateřských center

Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pardubický kraj

Město Letohrad

Tříkrálová sbírka



RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA 

Poskytujeme široké spektrum služeb pro ro diny 
s dětmi:
- organizovaný hudební a tvůrčí program 
 pro nejmenší (Zpívánky),
- tvůrčí dílny pro předškolní i školní děti,
- workshopy pro dospělé spojené s hlídáním dětí,
- tvoření pro dospělé (ruční práce, keramika, 
jednorázové tematické dílny),

- otevřené skupiny i individuální psychologické 
poradenství, 

- cvičení pro dospělé i děti (jóga, relaxační 
cvičení, těhotenské a cvičení pro matky 
s dětmi),

- odborné semináře a besedy na aktuální témata 
- jednorázové akce vhodné pro celou rodinu, 
např. burzy oblečení a potřeb pro děti, karneval, 
velikonoční a vánoční tvoření, rodinný vý let, 
Pochod světýlek, Mikuláš atd. 

Působíme preventivně proti sociální izolaci, 
která může po nástupu na rodičovskou dovolenou 
nastat. Aktivity přizpůsobujeme poptávce 
a potřebám rodin. Nabídka programu je podle 
poptávky obměňována minimálně dvakrát ročně.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

O letních prázdninách mají rodiny možnost 
využít čtyři turnusy příměstských táborů, které 
jsou určené především pro děti pracujících 
rodičů. Kapacita jednoho turnusu je 25 dětí 
ve věku od 6 do 13 let.


