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„Člověk nám není lhostejný.“

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

Internet v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
Díky finančnímu příspěvku Česko-německému fondu budoucnosti
se v létě podařilo zrealizovat projekt rozšíření pokrytí zbývajících
částí Domu pokojného stáří sv. Ludmily WiFi internetem. Projekt
byl zaměřen na řešení problému izolace seniorů v době koronavirové krize. Naše organizace provozuje dvě sociální služby pro
seniory – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
(pro osoby trpící Alzheimerovou či dalšími typy demencí). Dnes již
víme, s jakými úkoly jsme se potýkali a bohužel budeme v důsledku této epidemie potýkat.
Na jaře byl vyhlášený zákaz návštěv, senioři se nevídali
se svými blízkými. Internet byl dostupný pouze v jedné
části budovy, v druhém dvoupodlažním křídle nemohli
klienti internet využít. Byl omezený pohyb
po zařízení a zakázaný pohyb mimo něj. Chtěli jsme,
aby měli senioři v celé budově šanci s pomocí našich
zaměstnanců používat aplikace pro videohovory s rodinou, surfovat po internetu a zpestřit si život v izolaci.
I přes veškerou snahu našich zaměstnanců dopadá
současná krizová situace na naše seniory intenzivně
a snažíme se využít každou příležitost, která by jejich
psychický a fyzický zdravotní stav mohla zlepšit.

Ovečka jde příkladem
Zaměstnanci Centra pro rodinu Ovečka se odhodlali navštívit transfuzní
centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a darovali tak poprvé
krev. Pokud se i Vy teprve rozhodujete stát se dárci, neváhejte. Nic to není, trvá to chvilku a možná právě Vaše krev pomůže zachránit lidský život.
Příjemným bonusem je profesionální a milý přístup personálu, jeho pohostinnost a lidskost.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Předání sponzorských darů
Velmi děkujeme pravidelným sponzorům Domova
pokojného stáří sv. Ludmily, manželům Koldovým
a jejich firmě K MOTORSHOP, s.r.o. Manželé darovali našim seniorům ozonové generátory. Jedná
se o zařízení, které je lehkou čističkou vzduchu
s časovačem. Vysoce efektivně pomáhá odstraňovat v rámci uzavřeného prostoru všechno,
co by mohlo vyvolávat zdravotní potíže u těch,
kdo se v tomto prostoru vyskytují. Hodí se jako
přístroj dezinfikující interiéry bytů, ordinací, čekáren apod.
Firma se svými majiteli pravidelně a dlouhodobě podporuje činnost a chod našeho zařízení. Od roku 2014 byli
uživatelé našich služeb obdarováváni občerstvením,
pochutinami a dalšími dárečky. Manželé se zajímají
o potřeby organizace a přispívají, nebo pořizují nezbytné
vybavení a systémy, které se nám nedaří zajistit dotačními příspěvky.
Dále bychom rádi poděkovali Diecézní charitě Litoměřice
za jejich dar v podobě odsávaček pro zvýšení kvality
zdravotní péče poskytované v Domově v Chabařovicích.

Začátek školního roku v Centru pro rodinu Ovečka
V Centru pro rodinu Ovečka jsme se rozloučili s prázdninami. Jsme nesmírně
rádi, že si u nás děti užily pestré aktivity v rámci příměstských táborů a předškolních klubíků. Nyní otevíráme své brány tradičně dětem ze základních škol
v Klubovně Ovečka, dětem předškolního věku v naší miniškolce a dětem
a rodinám využívajícím naše sociální služby „NZDM Tykadlo“ a „Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Ve dnech 22. 9.—24. 9. připravujeme
akci „Týden nízkoprahů v Tykadle“ a moc se těšíme na všechny nové děti
i známé tváře.

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

