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

Milí přátelé, přinášíme Vám červnové 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.“

Dění v Ludmile
AKCE

Dům pokojného stáří svaté Ludmily ještě
stále funguje v omezeném režimu bez větších
společných aktivit nebo kulturních akcí. O to
více jsou aktivity zaměřeny na individuální
potřeby klientů domova. Dominantní aktivitou je procvičování paměti, trénování jemné
motoriky rukou, ale také prosté zpříjemnění
chvíle povídáním u kávy. Pravidelně nás již
navštěvují kadeřnice i pedikérka.

ČERVENEC
2020
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

Vzhledem k možnému ohrožení našich uživatelů, postupujeme velmi opatrně v rámci rozvolňování opatření proti koronaviru, proto zatím nechystáme žádné velké kulturní akce. Jakmile nám to situace dovolí, opět se vrátíme
k běžnému životu a tradičním akcím v domově.

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
Zákaz návštěv v zařízení byl
zrušen.

DŮM SV. MATERNY
Všechny služby již běží
v běžném režimu.

V Domě sv. Materny jsme 3. června oslavili Den dětí

 30. 7. od 11.00
Charitativní bazar

CENTRUM PRO RODINU
OVEČKA
Příměstské tábory, Prázdninové
klubíky - informace najdete
na facebooku CPR Ovečka.
Hernička bude otevřena
až v posledním týdnu srpna
(24. 8. - 31. 8.).

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Tak už zase po roce,
pěstujeme ovoce
Po dlouhé zimní přestávce jsme se
pustili do práce na naší komunitní zahrádce. Uživatelé služeb Domu Samaritán se poctivě střídají v péči o zahrádku a velice se těší, až ochutnají
naši společně vypěstovanou zeleninu a
ovoce.

Centrum pro rodinu Ovečka
V mateřském centru jsme 18. června pořádali workshop na téma
„Malování kamínků“. Maminky s dětmi tvořily krásné kamínky akrylovými barvami a dekoračním fixem. Herna se po koronavirové krizi pozvolna
rozeběhla. Klubovna Ovečka v červnu fungovala ve dvojím režimu - jako
běžná družina i jako celodenní hlídání dětí. 9. července jsme přivítali první děti na prázdninovém klubíku.
První turnus příměstských táborů proběhl od 7. července a další turnusy
tu budou pro Vaše děti celé léto.
V Tykadle čekala na děti velká spousta aktivit, vč. těch venkovních. Založili jsme malou zahrádku, chceme vypěstovat dýně na Halloween a podzimní výzdobu CPR Ovečka.

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

