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KnihovnaUniverzity Palackého

Katedrálasv. Václava

Komenského

Centrum

Hlavní vlakové nádraží

KRIZOVÉ CENTRUM
KC se nachází v centru Olomouce, 
poblíž tramvajové zastávky „U Dómu“,  
v objektu Charity Olomouc, Wurmova 5.

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY
Adresa | Wurmova 5 | 771 11 Olomouc 

Telefon | +420 739 249 226

E-mail | noc@olomouc.charita.cz

Druh služby | Noclehárny | § 63 zákona č. 108/2006 Sb. 

Identi ikátor | 8269308

CHARITA OLOMOUC
Wurmova 5
771 11 Olomouc

+420 585 221 127
info@olomouc.charita.cz

IČ: 44936427 | DIČ: CZ44936427

Komerční banka a.s. Olomouc
č.ú. 1221443811/0100

Fotografie klientů byly použity s jejich souhlasem.

NOCLEHÁRNA
PRO ŽENY

+420 585 754 582
sth@olomouc.charita.cz

+420 585 313 897
sdo@olomouc.charita.cz

+420 585 203 101
smp@olomouc.charita.cz

+420 583 033 456
sld@olomouc.charita.cz

+420 739 246 035
skp@olomouc.charita.cz



Posláním Noclehárny pro ženy je především
poskytnutí bezpečného přespání a hygi-

enického zázemí ženám bez střechy nad 
hlavou či v obtížné životní situaci. Dle potřeb 
klientky je individuálně poskytována odborná 
pomoc s řešením její sociální situace a s 
hledáním vhodných východisek

Ženám od osmnácti let, v obtížné sociální situaci a bez přístřeší.
Službu mohou využít i cizinky. Nízkoprahové denní centrum (potravinová pomoc, možnost hygieny, 

praní oděvů a výměna šatstva, poradenství a sociální asistence)
Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi (v pracovní dny)
Azylový dům pro ženy (střednědobé ubytování na jeden rok)
Sociální byty (podmínkou je předchozí pobyt na Azylovém domě 
pro ženy)

Služba je určena:
Jaké další služby můžete využít:

Předpokladem pro přijetí je:

Užitečné informace:

zaplacení poplatku za nocleh

prokázání totožnosti platným OP nebo jiným úředním dokladem 
(u cizinek pasem)

služba je poskytována nepřetržitě každý den

příjem do služby je:
březen až říjen | od 18:00 do 20:00 hodin
listopad až únor | od 17:00 do 20:00 hodin

odejít musíte ráno do 7:30 hodin i se svými věcmi

poplatek za noc je 25 Kč, po třech měsících se zvyšuje na 30 Kč 
za noc

poplatek si lze odpracovat

k dispozici je 10 lůžek a sociální zařízení (toaleta, sprcha), 
kuchyňský kout s varnou konvicí, mikrovlnou troubou, kuřárna, 
čisté povlečení, pantofle, ručník

lze kontaktovat sociálního pracovníka kvůli řešení osobní situace 
(sociální dávky, doklady, hledání práce a bydlení)

v případě nemoci a po konzultaci je možný celodenní pobyt za 
poplatek 50 Kč za den (v poplatku je zahrnuta polévka 2x denně)

Na zřízení služby přispěli: 


