
Приміщення для дітей та юнацтваПриміщення для дітей та юнацтва  
DéDéčkoDéDéčko

  NZDM DéDéčko – клуб для дівчат та хлопців віком від 6 до 18 років. Усі
відвідування безкоштовні, добровільні і кожен може тут проводити

скільки завгодно часу. Якщо вам потрібна допомога зі школою, виникли
проблеми або вам потрібно поговорити з кимось, хто вислухає або

порадить, ми тут для вас. Mи можемо зробити час разом приємнішим,
граючи в настільні ігри, створюючи або використовуючи ігри, які

доступні в клубі – x-box, футбол, дартс чи більярд.
 
 
 

РОБОЧІ ГОДИНИ
 

Понеділок - четвер 12:00 - 17:00
П'ятниця 12:00 - 16:00

 
Під час шкільних канікул послугу надають:

 
Понеділок - четвер 10:00 - 15:00

П'ятниця 11:00 - 15:00
 

АДРЕСА
 

Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště
 
 
 

КОНТАКТ
 

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

 
Працівник соціальної служби - Андреа Оушкова

 
електронна пошта: andrea.ouskova@kaplice.charita.cz 

тел: 739 383 480
 

Працівник соціальної служби - Вацлав Старий, ДіС
 

електронна пошта: vaclav.stary@kaplice.charita.cz 
тел: 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


Приміщення для дітей та юнацтвaПриміщення для дітей та юнацтвa
MOLOMOLO

  NZDM Molo – клуб, який можуть відвідувати дівчата та хлопці віком від 8
до 22 років. Усі відвідування безкоштовні, добровільні і кожен може

проводити скільки завгодно часу.
Якщо вам потрібна допомога зі школою, виникли проблеми або вам
потрібно поговорити з кимось, хто вислухає або порадить вас, ми тут
для вас. Проте ми можемо зробити час разом приємнішим, граючи в

настільні ігри, створюючи або використовуючи ігри, які доступні в клубі
– настільний теніс, футбол, дартс чи більярд.

 

РОБОЧІ ГОДИНИ
 

Понеділок     12:00 - 17:00
Вівторок          12:00 - 18:00
Середа           12:00 - 17:00
Четвер             12:00 - 18:00
П'ятниця         12:00 - 16:00

 
Під час шкільних канікул послуга надається –

понеділок та середа з 10:00 до 15:00, вівторок та
четвер з 09:00 до 15:00, п’ятниця з 11:00 до 15:00.

 
АДРЕСА

 
Družstevní 596, 382 32 Velešín 

 
 
 
 
 

КОНТАКТ
 

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

 
Працівник соціальної служби - Шмехлікова Тереза

електронна пошта: tereza.smehlikova@kaplice.charita.cz 
Тел.: +420 731 604 452

 
Працівник соціальної служби - Урешова Маркета

електронна пошта: marketa.uresova@kaplice.charita.cz 
Тел.: +420 731 604 452

 
 
 
 
 

http://www.kaplice.charita.cz/
mailto:tereza.smehlikova@kaplice.charita.cz
mailto:marketa.uresova@kaplice.charita.cz


Приміщення для дітей та юнацтваПриміщення для дітей та юнацтва
ДЕПОДЕПО

  NZDM Depo – клуб для дівчат та хлопців віком від 8 до 18 років. Усі
відвідування безкоштовні, добровільні і кожен може тут проводити

скільки завгодно часу. Якщо вам потрібна допомога зі школою, виникли
проблеми або вам потрібно поговорити з кимось, хто вислухає або

порадить, ми тут для вас. Mи можемо зробити час разом приємнішим,
граючи в настільні ігри, створюючи або використовуючи ігри, які

доступні в клубі – x-box, футбол, дартс чи більярд.
 

РОБОЧІ ГОДИНИ
 

Понеділок - четвер                   12:00 - 17:00
П'ятниця                                      12:00 - 16:00

 
Під час шкільних канікул послугу надають:

 
Понеділок - четвер                   10:00 - 15:00
П'ятниця                                       11:00 - 15:00

 
АДРЕСА

 
Horská 740, 382 41 Kaplice

 
 
 
 
 
 

КОНТАКТ
 

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

 
Працівник соціальної служби, відповідальний за

NZDM - Катержина Крівоглавкова
Тел.: 731 604 505

електронна пошта:
katerina.krivohlavkova@kaplice.charita.cz

 
Працівник соціальної служби NZDM Depo - Шварцова

Марія
Тел.: 731 604 505

електронна пошта: marie.svarcova@kaplice.charita.cz
 
 
 
 
 
 

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

