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„Člověk nám není lhostejný.“

Milí přátelé, přinášíme Vám březnové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem s aktuálními informacemi z Oblastní charity. Přejeme Vám v této nelehké době vše dobré…Vám, kterým také „...není člověk lhostejný.“

Oblastní charita Ústí nad Labem reaguje na současný
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nouzový stav

DŮM SAMARITÁN

Oblastní charita Ústí nad Labem byla nucena z nařízení vlády uzavřít některé svoje služby. Ve fungujících službách jsme přijali přísná opatření proti šíření onemocnění COVID19.

Po - Pá Denní aktivity



V Centru pro rodinu Ovečka je uzavřena herna MC, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Tykadlo, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka.



V Domě sv. Materny jsme uzavřeli Komunitní centrum pro děti, Centrum služeb
pro rodiny. Nadále běží Terénní programy a potravinová pomoc.



V Domě Samaritán a Domě pokojného stáří sv. Ludmily jsou otevřeny všechny
služby, nicméně v režimu maximální opatrnosti. V pobytových službách je vyhlášen zákaz návštěv.

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

V současné době je vyhlášen zákaz návštěv v
zařízení.

V Domě Samaritán pomáháme osvětou i šitím roušek
V Domě Samaritán provádíme osvětu klientů ve věci nošení roušek. Naši klienti, osoby bez přístřeší, mají pouze velmi omezenou šanci si vlastní roušku pořídit či se o ni starat.

DŮM SV. MATERNY
Z nařízení Vlády ČR jsou
uzavřené služby Komunitní centrum pro děti a Cen-

Naše akce šití roušek se tak setkaly s dobrou odezvou a
s pomocí zaměstnanců i klientů se nám podařilo ušít
látkové roušky. Každý den roušky měníme, desinfikujeme je praním na vysokou teplotu a sušením v profi sušičce.

trum služeb pro rodinu.

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA

Z nařízení Vlády ČR jsou uzavřeny: herna MC Ovečka,
NZDM Tykadlo a Sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Ovečka.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!
Charita ČR provedla analýzu, z které vyplývá, že se v
důsledku současného stavu mnoho lidí ocitne
v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby
vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory,
nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i
tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou
sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty
nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud
této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří
kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění
základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní
situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým
lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800

VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

na číslo 87 777

Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě
zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě
Charity po celé České republice.

V Centru pro rodinu Ovečka pomáháme rodičům pracujícím v Integrovaném záchranném systému
Ačkoli byly herna a sociální služby Centra pro rodinu Ovečka od 16. března uzavřeny,
přesto jsme nezaháleli a pilně jsme pracovali. V herně proběhl hloubkový úklid a
malá reorganizace vybavení. Pořídili jsme novou klouzačku, za původní prasklou,
čímž zároveň velmi děkujeme všem návštěvníkům, kteří se společně s námi zapojili do sbírky
a přispěli na její koupi. Nová sloní klouzačka se
na své děti již těší v herně.
Školní družina Klubovna Ovečka nabídla své služby hlídání dětí přednostně rodičům zaměstnaným ve složkách IZS, které jsme tímto chtěli podpořit v jejich
nelehké práci, za kterou jim srdečně děkujeme. Aktuální informace o našich službách CPR Ovečka můžete sledovat na FB profilu www.fb.com/cpr.ovecka

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

