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CPR Ovečka se nachází v městské části
Dobětice. Dopravní dostupnost autobusem č. 5
nebo trolejbusem č. 53, 54, autobusová
zastávka “Stříbrníky.”

Kde nás najdete

ovecka@charitausti.cz

tykadlo@charitausti.cz

saska@charitausti.cz

+420 475 212 314

+420 736 785 956

+420 731 128 247

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Mateřské centrum Ovečka

ovecka@charitausti.cz

www.charitausti.cz

charita@charitausti.cz

+420 731 402 494, +420 475 601 805,
+420 472 744 684

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem

+420 475 212 314, +420 731 402 482

Poláčkova 3236/2, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ CHARITA
ÚSTÍ NAD LABEM

CENTRUM PRO RODINU OVEČKA

Provozovatel:
Oblastní charita Ústí nad Labem

Centrum pro rodinu Ovečka

Centrum pro
rodinu Ovečka

Ceník nabízených služeb
VSTUPNÉ DO HERNY MC
(dopolední nebo odpolední):
• dítě do 0,5 roku s doprovodem zdarma
• dítě 0,5 roku až 1 rok s doprovodem 25 Kč
• dítě nad 1 rok s doprovodem 50 Kč
• 2 a více dětí (sourozenců) s doprovodem 75 Kč

MINIŠKOLKA / PŘEDŠKOLNÍ KLUBÍK:
• dopolední hlídání (7:30-12:00) 1.000 Kč / měs.
• celodenní hlídání (7:30-16:00) 1.200 Kč / měs.
• sourozenci sleva 20%

HLÍDÁNÍ DÍTĚTE NA 1 DEN (děti starší 2 let):
• 1 dítě 50 Kč / hod.
• sourozenci 70 Kč / hod.
• 1 dítě 150 Kč dopoledne nebo 250 Kč celodenně

PRONÁJEM PROSTORŮ
(Pá+So+Ne 13:00–18:00)
• soukromé oslavy 250 Kč / patro / hod.
• komerční pronájem 300 Kč / patro / hod.
• rezervační poplatek je splatný min. týden předem

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
jsou poskytovány zdarma.

Vám nabízí kombinaci sociálních služeb a volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi v rámci 3 služeb:
1. Sociálně aktivizační služba pro rodiny sdětmi
2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
3. Mateřské centrum Ovečka



Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Tykadlo

Rozsah nabízených činností v rámci služby se řídí
Zákonem o soc. službách, a dále se zaměřuje na:
• podporu a rozvoj rodičovských kompetencí
• stabilizaci sociální situace v rodině
• motivaci a aktivizaci rodin k řešení jejich

problematické sociální situace
• zlepšení komunikace v rodině
• podporu smysluplně tráveného volného času
• pomoc při řešení výchovných problémů dětí

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které se nacházejí v obtížné sociální situaci, jenž
dlouhodobě ohrožuje vývoj dítěte.

Posláním SAS pro rodiny s dětmi je podpora rodin
s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci, při které může být ohrožen vývoj
dítěte.

Mateřské centrum Ovečka

Práce s rodinou probíhá ambulantně v CPR Ovečka,
nebo v přirozeném prostředí rodiny. Základem je, aby
se rodiče na řešení problému aktivně spolupodíleli.

Posláním NZDM Tykadlo je nabídnout dětem
a mládeži podporu při zvládání obtížných životních
situacích a smysluplné aktivní trávení volného času.

Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do
15 let převážně ze soc. slabých či neúplných rodin.

Tykadlo nabízí bezpečné prostředí pro vzájemná
setkání a vyplnění volného času činnostmi, působícími
preventivně proti nežádoucím společenským jevům.

V rámci služby nabízí NZDM Tykadlo též doučování
dětí ze ZŠ, s cílem motivovat je v plnění školních
povinností, zlepšovat své sociální schopnosti a
dovednosti a podporovat v pozitivním vnímání sebe
sama.

Provozní doba NZDM Tykadlo:
Ambulantní i terénní:
Pondělí – Čtvrtek 13:00–18:00

Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy
a odstraňovat sociální izolaci rodičů na mateřské
či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí
a profesní orientaci a to pomocí nabídky rodinných,
výchovně-vzdělávacích a kulturních programů
prorodiče a děti. Prostřednictvím svých aktivit se
MC Ovečka snaží podpořit smysluplné trávení
volného času celé rodiny. Pro děti je zde k dispozici
prostorná vybavená herna a pro rodiče nekuřácká
kavárna.
Mateřské centrum Ovečka nabízí:

• předškolní klub/miniškolka pro děti od 2 do 5
let

• krátkodobou péči o děti – hlídání dětí
• prázdninový klubík pro děti od 3 do 6 let
• příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let
• kurzy, besedy, workshopy na různá témata

základní sociální, finanční a právní poradenství
• kurz „Silní rodiče – silné děti“ podporující rodiče

k výchově bez násilí a konfliktů
• dále různé zájmové kroužky (joga, kalanetika,
• pohybově-výtvarný kroužek aj.) a další

Provozní doba SAS pro rodiny s dětmi
Ambulantní:
Pondělí – Čtvrtek 8:30–11:30
Terénní:
Pondělí – Čtvrtek 7:30–9:00 a 12:00–16:00
Pátek 7:30–11:30

Provozní doba MC Ovečka:
Pondělí – Čtvrtek 8:30–12:30 a 13:30 18:00
Pátek 8:30–12:30
Pá+So+Ne 13:00–18:00 soukromý pronájem
prostor.


