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Maltézská pomoc je nestátní nezisková organi-
zace, založená Českým velkopřevorstvím Su-
verénního řádu maltézských rytířů jako chari-
tativní a humanitární organizace realizující 
sociální služby a dobrovolnické aktivity. Svou 
činnost zakládá na nepřetržité 900 leté tradici 
pomoci trpícím. Její poslání je vyjádřeno mottem 
Řádu maltézských rytířů „Obrana víry a pomoc 
potřebným“. 
 

 

Svými aktivitami se připojuje k mezinárodní 
organizaci s názvem Malteser International 
(www.malteser-international.org), která působí 
ve více než 110 zemích celého světa.
 

Řád maltézských rytířů vznikl z bratrstva 
kupců z Amalfi, kteří se kolem roku 1050 
ujali péče o nemocné ve  špitále v Jeruzalémě. 
Bratrstvo bylo zorganizováno v mnišský řád 
bl. Gerardem Toque. Po odchodu ze Svaté 
země Řád působil na Rhodu potom na Maltě, 
kde byla vedle špitálu založena  škola lékařství 
a posléze univerzita.V současné době je sídlem 
Řádu Řím.



CENTRUM OLOMOUC

Nabízí sociální služby 

▶ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
.

▶ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

▶ Osobní asistence

Realizujeme dobrovolnické programy

▶ Pomoc osamoceným seniorům a osobám se 
...

▶ Pomoc pečujícím při hlídání nemocných 
.

▶ Sociálně aktivizační programy pro děti, 
...........

▶ Dopisování s vězni

▶ Pomoc zdravotně postiženým osobám při 
......

▶ Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických 
...

Další aktivity

▶ Vzdělávání seniorů v moderních technologiích

▶ Doprovázení pěstounských rodin

se zdravotním postižením

zdravotním postižením

a zdravotně postižených

mládež a podporu rodiny

jednorázových akcích

zařízeních



KONTAKT:
Maltézská pomoc

Wurmova 7, 779 00 Olomouc
Email: olomouc@maltezskapomoc.cz

Tel.: 605 228 161, www.maltezskapomoc.cz
Kontaktní dny: 

PO, ST: 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Osobní asistence
Telefon: 731 619 694

Email: Asistence-ol@maltezskapomoc.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby s postižením
Telefon: 731 619 695

Email: Seniori-ol@maltezskapomoc.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Telefon: 731 626 113

Email: Rodiny-ol@maltezskapomoc.cz


