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Milí přátelé, přinášíme Vám další 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 otevřela nové zařízení na
zámku v Hliňanech

AKCE

KVĚTEN
2020

Oblastní charita Ústí nad Labem zprovoznila ve spolupráci s Ústeckým krajem
krizové centrum pro osoby bez přístřeší na zámečku v Hliňanech (obec Řehlovice). Centrum slouží pro ty, kteří nemají vlastní bydlení, a nemají tak místo, kde
by mohli přečkat státem nařízenou karanténu. Velká část z nich patří mezi ohroženou skupinu obyvatel. Pokud by někteří onemocněli, je potřeba okamžitě zamezit jejich volnému pohybu, dalšímu šíření nákazy a zajistit pro ně základní
zdravotní a hygienickou péči.

DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
V současné době je
vyhlášen zákaz návštěv
v zařízení.

Zámek Hliňany byl již několik let opuštěný, a tak zprovoznění budovy v krátkém
čase nebylo vůbec jednoduché. Do stěhovacích, údržbových i úklidových prací
se zapojila velká část zaměstnanců organizace z řad těch, kteří nemuseli být
zrovna ve službě. Otevření budovy zmapovala většina regionálních médií a zúčastnili se jí zástupci Ústeckého kraje a Krizového štábu Ústeckého kraje.

Tablet od srdce
DŮM SV. MATERNY
11. 5.—postupné otevírání všech sociálních
služeb

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA
11. 5.—postupné otevírání všech sociálních služeb
Herna mateřského centra
zůstává pro veřejnost
zatím uzavřena.

Senioři v Domě pokojného stáří svaté
Ludmily obdrželi tablet, a to díky společnosti Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci
s Asociací poskytovatelů sociálních služeb
ČR a Nadací Charty 77, která spustila, za
přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt
„Tablet od srdce.“ Díky tomuto projektu
je možné našim klientům zprostředkovat
kontakt s jejich rodinami a blízkými v této
nelehké době. Zároveň jsme rádi, že můžeme uživatelům zpestřit volné chvíle například poslechem hudby nebo sledováním zábavných videí.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Přípravy v Centru pro rodinu Ovečka
Slunečné dubnové počasí jsme využili na zvelebování prostor Ovečky, a to jak v herně, tak i
venku v areálu. Naše pracovnice za pomoci několika dětí namalovaly působivé obrázky
v přírodních a dětských motivech. Těšíme se, až budeme moci přivítat návštěvníky našeho
Centra pro rodinu Ovečka, kterým veselé kresby jistě vykouzlí úsměvy na tváři.
Kromě zvelebování prostor se připravujeme na nezbytné kroky v oblasti desinfekce prostor
a hygienických opatření, která zavedeme, abychom zamezili případnému šíření nemocí.

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!
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.

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

