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Hlavní vlakové nádraží

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

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA 
Adresa | Wurmova 5 | 771 11 Olomouc

Telefon | +420 583 033 453

E-mail | ndc@olomouc.charita.cz

Druh služby | nízkoprahová denní centra | §61 zákona č. 108/2006 Sb. 

Identifikátor | 3191053

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.

NÍZKOPRAHOVÉ
DENNÍ CENTRUM

www.olomouc.charita.cz

+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



 najíst se, osprchovat se, vyměnit si nebo si nechat vyprat oblečení, 
odpočinout si, jít k lékaři?

 pomoc s vyřízením občanského průkazu, při registraci na úřadě 
práce nebo sociálním odboru, poradit s dluhy a s tím, na jaké dávky 
máte nárok, vyřídit důchod?

 zprostředkovat jiné sociální služby jako K-centrum, občanskou 
poradnu, agentury zprostředkující zaměstnání, pobytové sociální 
služby, léčebny apod.?

 pomoc při obnovení kontaktu s rodinou?
 pomoc při vyhledávání zaměstnání a při hledání vhodného 

ubytování ?

Potřebujete: 

Můžeme vám poskytnout tyto služby:
Potravinová pomoc

Ošacení

Hygiena

Vyhotovení dokladových fotografií

Telefonování

Odpuštění doplatku za léky

Zasílání pošty na adresu NDC

Pomoc při

 polévka s chlebem

 čaj

 studená strava

 jednou za dva měsíce v Centru materiální pomoci na Wurmově 11

 sprcha

 praní prádla (příjem pouze ve středu a čtvrtek)

 žiletky

 po dohodě se sociálními pracovníky Nízkoprahového denního centra

 po dohodě se sociálními pracovníky Nízkoprahového denního centra

Jste starší osmnácti let a bez přístřeší  

nebo jste ohrožen ztrátou domova  

či sociálním vyloučením?

Otevírací doba
pondělí, středa, pátek  9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

úterý, čtvrtek (bez výdeje stravy)

úterý, čtvrtek (terénní výdej stravy)

 9:00 - 12:00 

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

sobota 12:00 - 13:00

 NDC neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, v takovém případě 
ho pracovníci NDC odkážou na jinou sociální službu

 z kapacitních důvodů
 pokud uživatel porušil pravidla NDC a byl ze služby vyloučen
 je-li uživatel pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
 ze zdravotních důvodů, pokud zájemce prokazatelně trpí přenosným 

infekčním či parazitárním onemocněním
 pokud zájemce využívá službu azylového domu
 zájemce o službu má dostatečné zdroje na zajištění svých potřeb

Důvody k odmítnutí poskytování služby:

neděle (pouze listopad - únor) 12:00 - 13:00

 hledání práce, ubytování, kontakt s rodinou nebo úřady

 uplatňování práv

 uplatňování oprávněných zájmů

 obstarávání osobních záležitostí

Základní množství služeb Nízkoprahového denního centra 
poskytujeme bezplatně. Více informací Vám

sdělí naši sociální pracovníci.


