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Milí přátelé, přinášíme Vám letošní první vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete
informace o aktuálním dění u nás. Přejeme příjemné počtení…Vám, kterým také „...není člověk lhostejný.“

20. narozeniny Tříkrálové sbírky jsme
na Ústecku oslavili rekordem

AKCE
ÚNOR 2020
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity
7. 2.—20 let OCH ÚL—Den
otevřených dveří

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
7. 2. - 20 let OCH ÚL—Den
otevřených dveří
12. 2. – Společné tvoření
s MŠ Chabařovice
20. 2. - Masopust

Letos se nám díky zapojení dvou set dobrovolníků podařilo vykoledovat celkově 160 093,- Kč, což je navýšení o
téměř 60 tisíc oproti minulému ročníku. Moc děkujeme
všem dárcům, kteří přívětivě přijali naše koledníky a neodmítli pomoci potřebným.
Obrovský dík patří všem dobrovolníkům: dětem ze zařízení Oblastní charity Centrum pro rodinu Ovečka a Dům
sv. Materny, základním školám Vojnovičova, Rabasova,
Velké Březno, Povrly a Trmice, rodinám a zaměstnancům Farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, rodinám a p. faráři Voleskému z farnosti Trmice,
Základní umělecké škole Evy Randové v Ústí nad Labem
a všem dalším rodinám a dobrovolníkům z Ústecka, kteří se ochotně zapojili do sbírky.
Velký dík také patří zaměstnancům jednotlivých úřadů na Ústecku a všem novinářům, kteří nám pomohli při přípravě a propagaci sbírky.

DŮM SV. MATERNY
7. 2.—Slavnostní otevření
Domu sv. Materny

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA
7. 2.—20 let OCH ÚL—Den
otevřených dveří
SAS
únorový bazárek oblečení
Tykadlo
Valentýn—promítání filmu a
diskotéka

„V naprosté většině případů jsme se setkávali s
pozitivními reakcemi oslovených lidí. Hodně
nám pomohla propagace 20. narozenin Tříkrálové sbírky a jsme rádi, že nám to přineslo štěstí,“ řekla k tématu Radka Neprašová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2020
Oblastní charity ÚL. Největší
úspěch jsme zaznamenali u
pokladničky, do které vybírali
koledníci z Tisé a podařilo se
jim dosáhnout 6 484,- Kč. Při
koledování jsme se setkali i s
věcnými dary – jednak sladkostmi či drobnostmi pro
dětské koledníky.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Výtvarná činnost ze ZUŠ Chabařovice
Seniorky z Domu pokojného stáří svaté Ludmily se opět setkaly s dětmi v rámci
navázané spolupráce se ZUŠ Chabařovice. Společně dotvářely výrobky z keramiky, které vyráběly
při minulém setkání. Setkání jsou
vždy milá a my se budeme těšit na
další spolupráci.

Leden 2020 v MC Ovečka
Leden v Ovečce se nesl ve znamení Tříkrálové sbírky. Děti z Družiny a Tykadlo se
zúčastnily požehnání koledníkům a svěcení kříd již 3. ledna v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. V další dvou týdnech obcházely s kasičkami centrum města, dobětické sídliště a různé úřady a instituce. Děti se předháněly, kdo bude mít plnější
kasičku.
V mateřském centru jsme přivítaly novou kolegyni, která má na starosti návštěvníky
v herně. Herna pro děti od 0 do cca 6 let je
otevřená dopoledne od 8.30 do 12.00 a odpoledne od 14 do 18 hodin. V centru dále probíhá keramika, kruhový trénink s Mírou, jóga a
cvičení pro maminky s dětmi. O víkendech míváme také plno – to
pronajímáme prostory na různé rodinné oslavy.
Ve službě sociálně aktivizační služby pro matky s dětmi proběhlo několik akcí – např. úplňková meditace
nebo přednáška a ukázka výroby kvašené zeleniny. Na únor plánujeme uspořádat bazárek oblečení.

Nouzový přístřešek Iglou
Oblastní charita Ústí nad Labem nabízí
pro lidi bez domova nouzový přístřešek
Iglou, který by měl zajistit rozdíl mezi
venkovní teplotou a teplotou uvnitř o 17
stupňů. Abychom věděli, co poskytujeme našim klientům, tak vedoucí Domu
Samaritán Jakub Modes toto Iglou vyzkoušel. Z vlastní zkušenosti může říct,
že Iglou pomáhá, ale pouze jako nouzový přístřešek. Není to komfortní způsob přežívání.

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

