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

AKCE

Nový nábytek díky nadaci Divoké husy

ČERVEN
2020

Děkujeme nadaci Divoké husy, která přispěla na nové vybavení nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež „Komunitní centrum pro děti“, které se nachází v Domě sv. Materny na Střekově. Dětem jsme nakoupili krásný nábytek, který nás zároveň přiměl změnit celý ráz klubu.

DŮM SAMARITÁN

Nadace Divoké husy podporuje neziskové projekty v sociální a zdravotní oblasti v celé ČR zcela unikátním způsobem—zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí až do výše
60.000 Kč. Nadace zdvojnásobila výtěžek ze vstupného
na XII. ročník romského tanečně hudebního festivalu
Rotahufest.

Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

Zákaz návštěv v zařízení
byl zrušen.

Zvládání doby koronavirové v Domě pokojného stáří
DŮM SV. MATERNY

Všechny služby již běží v
běžném režimu.

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA

Všechny služby již
nabízíme v běžném
režimu.

Doslova ze dne na den se změnil život v domově kvůli opatřením proti koronaviru. Byli jsme
nuceni zavést řadu opatření, která měla minimalizovat možnost zanesení koronaviru do domova. Situace nebyla jednoduchá pro klienty, příbuzné, ani zaměstnance. Snažili jsme se být maximálně zodpovědní i mimo pracovní prostředí s vědomím, že pracujeme s nejohroženější skupinou obyvatel.
Pro klienty domova bylo nejnáročnější oznámení o zákazu návštěv. Dva měsíce bez hromadných aktivit, akcí, společného stravování a posezení v kavárně. Dva dlouhé měsíce uplynuly
a opatření se rozvolňují. Klienti mohou přijímat návštěvy na svých pokojích či na zahradě,
za dodržování jistých opatření. Návštěvy se musí zapsat do speciální knihy návštěv, při příchodu jim je změřena teplota. Stále trvá nařízení nosit roušky a dodržovat rozestupy, nemluvě
o dezinfekci rukou a věcí.
Jsme rádi, že se v této nelehké době prokázala soudržnost občanů z Chabařovic a okolí, kteří
nám dodávali šité roušky. Solidarita se prokázala i od spousty dalších občanů či firem a společností a i jim patří velké díky. Jak se situace bude vyvíjet dál, nevíme, ale co víme jistě je to,
že se všichni těšíme na režim, který panoval v době „předkoronavirové.“ Těšíme se tedy
na návštěvy a spolupráci s MŠ Chabařovice, různá kulturní vystoupení a každodenní posezení
v kavárně.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Nové aktivity v Centru pro rodinu Ovečka
V průběhu měsíce května proběhly na Ovečce nezbytné dokončovací
a úklidové práce po malování. Vlastními silami jsme vymalovali téměř
celou budovu a zároveň přibyly krásné nové kresby, které budou vítat návštěvníky herny, tělocvičny a veškerých průchodových prostor
centra, včetně venkovní zdi. Proběhla též údržba zahrady, kde přibyly
drobné výzdoby a hlavně nový písek v pískovišti, ze kterého mají děti
velkou radost. Tímto děkujeme sponzorovi firmě REVISPORT, která
nám písek darovala a přivezla.
Centrum pro rodinu Ovečka bylo otevřeno od 25. května na zahradě
a od 1. června se zároveň s oslavou Dne dětí těšíme na návštěvníky
i v herně. Již nyní můžete své děti přihlašovat na Prázdninové klubíky pro děti 3-6 let a na Příměstské tábory
pro děti 1. stupně ZŠ. O pravidelných aktivitách Vás budeme jako vždy informovat na našem Facebooku a na webových stránkách www.charitausti.cz. Těšíme se na Vás.

Poděkování nadacím podporujícím
neziskové organizace
V době, kdy nastal nouzový stav, se pro Oblastní charitu Ústí nad Labem
změnilo velké množství věcí. Celou dobu jsme vyvíjeli aktivitu, která pomáhala klientům našich služeb překonat toto těžké období. V této době
se našli jak jednotlivci, tak organizace, které ochotně přispěchaly na pomoc. S financováním našich projektů nám pomohli: Komárek family
foundation, Česko-německý fond budoucnosti či Fórum dárců (Globus
Lepší svět). Všem dárcům a pomocníkům děkujeme.

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

