Dům Samaritán
Posláním Domu Samaritán je nabídnout osobám
bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní
situace. Hlavním cílem těchto služeb je vytvoření
dostupného a důstojného prostředí pro muže
a ženy starší 18 let, kteří se ocitli v těžké životní
situaci, se kterou si nejsou schopni pomoci
vlastními silami.
Nabízíme 3 registrované sociální služby:
•
•
•

Centrum pomoci Samaritán
Noclehárna Samaritán
Azylový dům Samaritán

ADRESA:

Posláním Charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu
v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu
na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní
a politické příslušnosti příslušnosti. Charita Ústí nad
Labem pomáhá osobám na okraji společnosti při řešení
komplikované sociální situace, umožňuje seniorům
plnohodnotné prožívání stáří, poskytuje podmínky dětem,
mládeži a rodinám pro vzájemné setkávání a smysluplné
trávení volného času a umožňuje přístup veřejnosti
a uživatelům našich služeb ke vzdělávání.

Charita Ústí nad Labem je nestátní neziskovou
organizací poskytující:
•
•
•
•

sociální služby
služby sociální prevence
pomoc při živených pohromách
pořádá sbírky a humanitární akce za účelem
pomoci potřebným v ČR i v zahraničí

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Štefánikova 246/1,
400 01 Ústí nad Labem

Název organizace:
Charita Ústí nad Labem

+420 731 402 480, +420 475 601 805

Zřizovatel:
Biskupství litoměřické

samaritan@charitausti.cz

Právní postavení:
Církevní právnická osoba
ADRESA:
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
+420 731 632 986, +420 475 601 805,
+420 472 744 684
charita@charitausti.cz
www.charitausti.cz

Charita
Ústí nad Labem

Charita
Ústí nad Labem
Poskytujeme
sociální,
sociálně
zdravotní,
prorodinné a charitativní služby a činnosti lidem,
kteří se ocitli v nouzi a nepříznivé životní situaci.
V současné době provozujeme deset registrovaných
sociálních služeb a služby související ve čtyřech
zařízeních v Ústí nad Labem a Chabařovicích.

Centrum pro
rodinu Ovečka

Dům pokojného
stáří sv. Ludmily
Dům pokojného stáří svaté Ludmily nabízí
moderní bezbariérový domov rodinného typu
pro seniory, kteří potřebují pomoc v běžných
denních činnostech. Hlavním posláním domova
je poskytnout seniorům důstojné a klidné prožití
stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném
prostředí.
Nabízíme 2 registrované sociální služby:
•
•

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

ADRESA:
V Aleji434,
403 17 Chabařovice
+420 731 402 490, +420 475 225 185
ludmila@charitausti.cz

Dům sv. Materny

Posláním Centra pro rodinu Ovečka je posilovat
rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci
rodičů na mateřské či rodičovské dovolené,
zvyšovat jejich sebevědomí a profesní orientaci.
Nabízíme rodinné, výchovně-vzdělávací kulturní
programy pro rodiče a děti.

Posláním
Domu
svatého
Materny
je posilování prvořadé a nezastupitelné
úlohy rodičovské výchovy, nabídnutí
prostoru pro rozvoj dětí a mládeže. V rámci
poskytovaných služeb dále nabízíme
sociální poradenství a pomoc rodinám
a osobám ohroženým sociálním vyloučením
nebo nacházejícím se v nepříznivé sociální
situaci. Sami také tyto osoby vyhledáváme
a pomocí metod sociální práce jim
poskytujeme podporu.

Nabízíme 2 registrované sociální služby:

Nabízíme tyto sociální služby:

ADRESA:

•
•
•
•
•

Klub Lucerna
Centrum služeb pro rodinu
Terénní programy
Školní družina Klubovna Střekov
Dětská skupina Světluška
ADRESA:
Karla IV 348/3,
400 03 Ústí nad Labem
+420 731 402 517, +420 475 221 211

materna@charitausti.cz

•
•

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tykadlo
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Ovečka

V Centru pro rodinu Ovečka dále provozujeme:
•
•

Mateřské centrum Ovečka
Předškolní klub Ovečka

Poláčkova 3236/2,
400 11 Ústí nad Labem
+420 731 402 482, +420 475 212 314
ovecka@charitausti.cz

