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„Člověk nám není lhostejný.“

Milí přátelé, přinášíme Vám prosincové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete
informace o aktuálním dění u nás. Přejeme šťastný vstup do nového roku a příjemné počtení…Vám, kterým také
„...není člověk lhostejný.“

Kardinál Duka navštívil náš Dům pokojného stáří sv. Ludmily
AKCE

V pondělí 9. prosince navštívil kardinál Domi-

LEDEN
2020

nik Duka Dům pokojného stáří sv. Ludmily

DŮM SAMARITÁN

nad Labem. Návštěvu kardinála vyslovilo jako

v Chabařovicích, zařízení Oblastní charity Ústí

své vánoční přání několik klientů domova.

Po - Pá Denní aktivity

Kardinál se do zařízení Oblastní charity Ústí
nad Labem dostavil v 14.30 hodin a strávil
zde cca 90 minut.
Nejprve se setkal se zástupci Domova a Oblastní charity a s významnými hosty – se starostou

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

města Chabařovice Mgr. Josefem Kusebauchem, náměstkem primátora města Ústí nad Labem
Mgr. Tomášem Vlachem a největšími donátory domova, manželi Koldovými. Posléze proběhla

Pravidelné akce dle rozvrhu

prohlídka domova a návštěva na pokojích těch
uživatelů, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit společného posezení. Na závěrečném posezení s klienty proběhla diskuze o
církevních zvycích a poslání kardinála. Pan kar-

DŮM SVĚTLUŠKA

dinál dal všem zájemcům požehnání a všechny
V měsíci lednu nejsou z
důvodu stěhování plánovány
mimořádné
—
nepravidelné akce. Provoz
sociálních služeb není omezen.

klienty obdaroval svatými obrázky a přívěsky na
památku.
Arcibiskup Dominik Duka byl jmenován Papežem Benediktem XVI. kardinálem v lednu 2012. Stal
se tak členem nejvyššího vedení katolické církve. Pojem „kardinál“ označuje papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních záležitostech.

CENTRUM OVEČKA
15. 1.—diskuze na téma: vánoční dárky
23. 1.—diskuze na téma: moje nejoblíbenější kniha
SAS
16.1.—výroba kvašené zeleniny
Tykadlo
3.—13. ledna—Tříkrálová
sbírka v Ústí nad Labem

Štědrý den
v Samaritánu
Při slavnostní vánoční večeři v
Domě Samaritán předal vedoucí služeb Jakub Modes a ředitel
Oblastní charity Ústí nad Labem
Rostislav Domorák každému
klientovi potravinové balíčky.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Z Domu Světluška je nyní Dům sv. Materny
Dům Světluška, zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem, zahájil novou etapu
svého působení. Přestěhovali jsme se do nových, výrazně větších, prostor.
Služby najdete jednak na nové adrese, ale i pod novým názvem. Stále poskytujeme všechny 3 registrované sociální služby – Komunitní centrum pro děti,
Terénní programy a Centrum služeb pro rodinu (sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi). Z budovy v ulici Národního Odboje jsme se přestěhovali na
adresu Karla IV. 348/3.
Sv. Materna byl významným světcem, uctíván je zejména v okolí Rýna. V Ústí
nad Labem stával kostel sv. Materny a působil zde také špitál s tímto názvem,
v blízkosti Lidického náměstí. V Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše stále
stojí budova s jeho sochou.

Vánoce v Ovečce
MC Ovečka
Prosinec
se
v mateřském
centru
nesl v duchu Vánoc.
Hlavní akcí byla Mikulášská besídka, na kterou
dorazily snad celé Dobětice. J Na děti čekala
výtvarná dílnička, kde si
mohly vymalovat sádrové odlitky s vánoční tematikou nebo vyrobit zápich do květináče ve tvaru sněhuláka.
Čekání na Mikuláše jim zpříjemnila reprodukovaná hudba a
soutěž o lovení čertovského ocasu. Když však přišlo na lámání
chleba a přišel mezi nás Mikuláš, ukápla nejedna slzička. Andílci rozdávali odměny a čerti tak trošku postrašili zlobivější děti.
Nejvíc se děti bály Mikuláše a tak se s námi brzy rozloučil. Akce byla velmi úspěšná s dobrými ohlasy.

Prosinec jsme zakončili již 2.
ročníkem soutěže o nej
cukroví.

SAS Ovečka
Klientky sociálně aktivizační
služby v prosinci vyráběly
dárečky
z keramiky
a
z mýdlové hmoty. Vonné
esence provoněly celou
Ovečku. Klientky byly nadšené, zrelaxovaly se na meditaci a
odnesly si krásné výrobky.

Družina a Tykadlo

I v prosinci probíhaly tréninky s Mírou v naší tělocvičně a keramika. Na tréninku se mládež pěkně unavila a na keramice
mohly děti rozvinout svou fantazii a kreativitu. Družinové děti
se radovaly z první sněhové „nadílky.“ Nadšeně chytaly sněho8. 12. se u nás konal SWAP. Mohl přijít kdokoliv a vyměnit vé vločky na jazyk. Tykadláci s družinkou opět porovnávaly síly
něco ze své domácnosti za jinou věc. Nejčastěji maminky nosi- ve florbale a v hodu míčem. Vítěze se nepodařilo určit, dobří
ly tašky s oblečením nebo kabelky, které se jim již nehodí. Daly jsou všichni.
se zde ulovit třeba i kolečkové brusle nebo pěkná kniha. Akce Nadále běží kroužek grafomotoriky, angličtiny a cvičení pro
se těšila hojné účasti a návštěvnice už se těší na další SWAP v děti.
březnu.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz

