
Nízkoprahové zařízení pro dětiNízkoprahové zařízení pro děti
a mládež DéDéčkoa mládež DéDéčko

  
  

  

NZDM Dédéčko, je klub, do kterého mohou docházet holky i kluci ve věku od
6 do 18 let. Všechny návštěvy jsou bezplatné, dobrovolné a každý zde může

strávit tolik času, kolik bude chtít.
 Pokud potřebuješ pomoct se školou, máš nějaké trápení nebo si potřebuješ
popovídat s někým, kdo tě vyslechne či poradí, jsme tu pro tebe. Můžeme si
však společný čas zpříjemnit hraním stolních her, tvořením nebo využití her,

které jsou dostupné na klubu – x-box, fotbálek, šipky či kulečník.
 
 
 

PROVOZNÍ DOBA
 

Pondělí - Čtvrtek             12:00 – 17:00   
Pátek                                 12:00 – 16:00

 
V době školních prázdnin je služba poskytována:

Pondělí – Čtvrtek 10:00 – 15:00
Pátek                      11:00- 15:00 

 
ADRESA

 
Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

 
 
 
 

KONTAKT
 

FB/IG Nzdm Dédéčko
www.kaplice.charita.cz

 
Pracovnice v sociálních službách - Andrea Oušková 

e-mail: andrea.ouskova@kaplice.charita.cz
tel.: 739 383 480

 
Pracovník v sociálních službách - Václav Starý, DiS 

e-mail: vaclav.stary@kaplice.charita.cz
tel.: 739 383 480

 
 
 
 
 

https://www.google.cz/maps/place/Zdravotn%C3%AD+St%C5%99edisko/@48.6559556,14.4507622,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47736daca36d9f4f:0x7db2b6296300e49f!8m2!3d48.6559556!4d14.4529509
http://www.kaplice.charita.cz/
mailto:andrea.ouskova@kaplice.charita.cz
mailto:vaclav.stary@kaplice.charita.cz


Nízkoprahové zařízení pro děti aNízkoprahové zařízení pro děti a
mládež MOLOmládež MOLO

NZDM Molo, je klub, do kterého mohou docházet holky i kluci ve věku od 8
do 22 let. Všechny návštěvy jsou bezplatné, dobrovolné a každý zde může

strávit tolik času, kolik bude chtít.
 Pokud potřebuješ pomoct se školou, máš nějaké trápení nebo si potřebuješ
popovídat s někým, kdo tě vyslechne či poradí, jsme tu pro tebe. Můžeme si
však společný čas zpříjemnit hraním stolních her, tvořením nebo využití her,

které jsou dostupné na klubu – stolní tenis, fotbálek, šipky či kulečník.
 
 

PROVOZNÍ DOBA
 

Pondělí               12:00 – 17:00
Úterý                  12:00 – 18:00
Středa                12:00 – 17:00
Čtvrtek               12:00 – 18:00
Pátek                  12:00 – 16:00

 
V době školních prázdnin je služba poskytována –

pondělí a středa od 10:00 do 15:00, úterý a čtvrtek od
09:00 do 15:00, v pátek od 11:00 do 15:00 hod.

 
ADRESA

Družstevní 596, 382 32 Velešín
 
 
 
 
 

KONTAKT
 

FB/IG Nzdm Molo
www.kaplice.charita.cz

 
Pracovnice v sociálních službách-Šmehlíková Tereza

e-mail: tereza.smehlikova@kaplice.charita.cz 
Tel.: +420 731 604 452

 
Pracovnice v sociálních službách-Urešová Markéta

e-mail: marketa.uresova@kaplice.charita.cz
Tel.: +420 731 604 452

 
 
 
 
 
 

http://www.kaplice.charita.cz/
mailto:vendula.frantova@charitakaplice.cz
mailto:vendula.frantova@charitakaplice.cz


Nízkoprahové zařízení pro děti aNízkoprahové zařízení pro děti a
mládež DEPOmládež DEPO

  NZDM Depo, je klub, do kterého mohou docházet holky i kluci ve věku od 8
do 18 let. Všechny návštěvy jsou bezplatné, dobrovolné a každý zde může

strávit tolik času, kolik bude chtít.
 Pokud potřebuješ pomoct se školou, máš nějaké trápení nebo si potřebuješ
popovídat s někým, kdo tě vyslechne či poradí, jsme tu pro tebe. Můžeme si
však společný čas zpříjemnit hraním stolních her, tvořením nebo využití her,

které jsou dostupné na klubu – x-box, fotbálek, šipky či kulečník.
 
 

PROVOZNÍ DOBA
 

Pondělí - Čtvrtek             12:00 – 17:00   
Pátek                                 12:00 – 16:00

 
V době školních prázdnin je služba poskytována:

Pondělí – Čtvrtek 10:00 – 15:00
Pátek                      11:00- 15:00 

 
 

ADRESA
 

Horská 740, 382 41 Kaplice
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT
 

FB/IG Nzdm Depo
www.kaplice.charita.cz

 
Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením

NZDM – Kateřina Křivohlávková
Tel.: 731 604 505

e-mail: katerina.krivohlavkova@kaplice.charita.cz 
 

Pracovnice v sociálních službách NZDM Depo – Švarcová
Marie

Tel.: 731 604 505
e-mail: marie.svarcova@kaplice.charita.cz

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaplice.charita.cz/

