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ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
„Člověk nám není lhostejný.“

Milí přátelé, přinášíme Vám únorové 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.“

Oblastní charita Ústí nad Labem oslavila 20.
narozeniny

AKCE
BŘEZEN
2020
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

S ohledem na výskyt
chřipkové epidemie a
koronaviru se nedoporučují návštěvy v našem
zařízení. Děkujeme za
pochopení.

DŮM SV. MATERNY
Z preventivních důvodů
neplánujeme žádné akce
pro veřejnost. Provoz služeb dle plánu.

V pátek 7. února 2020 uplynulo přesně
20 let od vzniku Oblastní charity Ústí
nad Labem. Od té doby na Ústecku pomáháme potřebným. Významné výročí
jsme oslavili otevřením nového zařízení—Domu sv. Materny, na adrese Karla
IV. 348/3 na Střekově. Novým vedoucím zařízení se stal Karel Karika. Zařízení
provozuje všechny 3 sociální služby—
terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Komunitní centrum pro děti) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Centrum služeb
pro rodinu). V přípravné fázi je také nový
projekt dětské skupiny.
Po úvodním slovu pana ředitele následovalo posvěcení prostor p. arciděkanem
Miroslavem Šimáčkem a křest knihy shrnující dosavadní působení organizace. Při
prohlídce budovy byly představeny jednotlivé služby a plány další rekonstrukce.

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA

Z preventivních důvodů neplánujeme žádné akce pro
veřejnost. Provoz služeb bude probíhat dle plánu.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Masopust v Domově pokojného stáří sv. Ludmily
v Chabařovicích
Přípravy na Masopust, který se konal 20. února 2020, započaly již setkáním s dětmi
z MŠ Chabařovice, v rámci mezigeneračního setkání: „Mezi námi – povídej“. Klientky
spolu s dětmi vytvářely masky a kloboučky, které si nasadily při Masopustu v domově.
Na tradičním masopustu nesmí chybět kynuté koláče, a tak si je naše seniorky spolu
s naší aktivizační pracovnicí upekly. Na hostině nechyběly ani jitrnice, jelítka a tlačenka. S masopustním veselím je
spojena i zábava, a tak nechyběly taneční kreace klientů a personálu. Oslava Masopustu se vyvedla a těšíme se na
další ročník.

Únor v Centru pro rodinu Ovečka
Únor v Ovečce jsme zahájili jarním příměstským táborem. Děti měly prázdniny v prvním únorovém týdnu. Připravili jsme pro ně bohatý program. Navštívili jsme s nimi dětské herní centrum Pampalanii, kde mohly vybít svou energii. Vypravili jsme se s dětmi do Porcelánky v Dubí, kam nás dovezl vláček a
autobus. V prostorách MC Ovečka jsme dětem připravili vědomostní kvízy a
zahráli si míčové hry. Jeden
den jsme věnovali promítání
filmů na přání, protože nám
nepřálo počasí.
Tykadlo se většinu února
scházelo v kuchyňce a vymýšlelo jednoduchá jídla. Co uvařili, snědli. Tykadláci rádi sportují a tak jsme jim uspořádali turnaj
v basketbalu. Již se těší na jaro a sportování venku.
Sociálně aktivizační služba uspořádala oblíbený bazárek. Přišlo
téměř padesát maminek, které si nakoupily a byly spokojené, že si
obměnily šatník na jarní sezonu.
V únoru jsme otevřeli dveře veřejnosti. Akce den otevřených dveří,
kdy mohly maminky přijít do herničky zdarma, měla úspěch. Na
stole v kavárně si mohly přečíst spoustu informací o našem MC,
vyplnit dotazník a zapojit se do soutěže o lego.
Na březen žádné veřejné akce z preventivních důvodů neplánujeme. Chystáme se na jarní práce na zahrádce okolo objektu
Ovečky.

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

