
 

 

Nízkoprahová denní centra pro muže i ženy bez přístřeší 
__________________________________________________________ 
 

Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy  
Provozovatel: Charita Ostrava 
 
Adresa: Lidická 54, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
Telefon: 599 526 909, 731 625 788 
E-mail: benedikt.ndc@ostrava.charita.cz 
Doba poskytování služeb: (Po - Pá) 8:00 - 16:00 hod 
Služby:  

• výdej stravy (polévky)  
• sprcha 
• služba praní prádla 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí  
• nocleh a čaj v zimním období (Nízkoprahové noční zimní centrum): 

Doba poskytování služeb: (Po - Ne) 20:00 - 7:00hod (pouze v době déletrvajícího chladného 
období s teplotou pod 0 ⁰C) 

 
Cena služeb: služby jsou zdarma 
 

Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy od 18 let 
Provozovatel: Armáda Spásy 
 
Adresa: U Nových válcoven  347/9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
Telefon: 773 770 100 
Doba poskytování služeb: (Po – So) 9:00 – 10:00hod,   
Služby:  

• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, možnost osprchování 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

– teplý čaj: bezplatně, po celou dobu otevření, 
– prodej základního občerstvení (polévka, káva, chléb)                                                                         
   v době od 9:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30. 

• poskytování základní zdravotní péče zdravotní sestrou každé úterý od 10:30 do 12:00. 
• výdej šatstva – v případě potřeby možnost v provozních hodinách bezplatně využít šatník. 
• praní osobního prádla a možnost jeho uložení do sušárny na 48 hod 

 
Cena služeb: Praní osobního prádla a možnost jeho uložení do sušárny na 48 hod - 15,-Kč. 
 

 
 
 
 



 

 

Noclehárny pro osoby bez přístřeší  
_________________________________________________________________ 
 

CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA - noclehárna 
Provozovatel: Charita Ostrava 
 
Adresa: Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
Telefon: 599 527 496, 737 553 171 
E-mail: frantisek.noc@ostrava.charita.cz 

Doba poskytování služeb: (Po - Ne) 18:30 - 20:30 příjem, 7:30 ukončení služby 
Služby (pouze pro muže od 18let):  

• nouzový nocleh, jednorázové nasycení 
• osobní hygiena, poskytnutí ošacení 

 
Cena služeb: 40,- Kč/noc, možnost poskytnutí služby zdarma (třikrát v libovolné dny v měsíci,           
pokud je žadatel nesolventní) 
 
Noclehárna pro muže (od 18 let) 
Provozovatel: Armáda Spásy 
 
Adresa: U Nových válcoven  347/9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
Telefon: 773 770 446, 773 770 100  
E-mail: adelante@armadaspasy.cz 
Doba poskytování služeb: (Po - Pá) 19:00 - 20:00hod příjem, 6:45 ukončení služby  
Služby:  

• přenocování 
• večerní polévka 
• praní prádla  

 
Cena služeb: přenocování 45,- Kč /noc, večerní polévky jsou zdarma, vyprání prádla 15,- Kč  
 
Noclehárna pro ženy od 18 let 
Provozovatel: Armáda Spásy 
 
Adresa: G.Piky 25/2980, 702 00 Ostrava Fifejdy  
Telefon:  773 770 118 
E-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org 
Doba poskytování služeb: je součástí Domu pro ženy a matky s dětmi s nepřetržitým provozem 
Služby:  

• přenocování 
• praní prádla 
• polévka 

Cena služeb: přenocování 45,- Kč /noc, polévka 4,- Kč, vypraní prádla 15,- Kč  
 


