OBLASTNÍ
CHARITA

NEWSLETTER
ZÁŘÍ 2020, VYDÁNÍ 93

ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
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Milí přátelé, přinášíme Vám záříjové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem s aktuálními
informacemi z Oblastní charity. Přejeme Vám vše dobré…Vám, kterým také „...člověk není lhostejný.“

Dění v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
Přívětivé počasí nám během září poskytlo možnost
načerpat energii z posledních teplých dní a zpestřit si
tento čas posezením na zahradě, povídáním a hraním
her. Také nás opět navštívil pejsek Maxmilián Barney
III., který měl u klientů úspěch. Tentokrát
ho doprovodili i králíci.
Větší a početnější akce se vzhledem
k situaci s koronavirem prozatím nekonají. Akce
momentálně ani neplánujeme, vše je nárazové dle aktuální situace. Byli jsme nuceni zrušit Zahradní slavnost, a jestli budeme pořádat společnou vánoční večeři pro klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance, je ve
hvězdách. Informaci se
pokusíme poskytnout co
nejdříve.
Zákaz návštěv v našem
zařízení se blíží. Chceme
apelovat na rodiny a přátele klientů, aby dodržovali nařízení domova,
nosili roušky a dezinfikovali si ruce, a pokud se
necítíte dobře, návštěvu
odložte.
Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Aktivity v Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež Tykadlo
Se začátkem nového školního roku se rozšířily i řady
„tykadláků“. Přibylo několik nových klientů, kteří se
zatím seznamují s prostředím našeho klubu. Proběhlo
mnoho plánových i spontánních aktivit. Ke konci měsíce proběhly dny otevřených dveří, které byly zakončeny táborákem s opékáním buřtů a vařením polévky.

Centrum pro rodinu Ovečka
Herna mateřského centra je pro veřejnost otevřena, ale novinkou je nutnost rezervace termínu z důvodu opatření max. počtu 10 přítomných osob. Volejte na telefonní číslo:
475 212 314.
Ve dnech 16. – 17. září se konal Korunkový bazárek. Všichni dodržovali nastavená opatření,
byli ohleduplní a vyčkávali ve frontě venku, která se tvořila díky velkému zájmu.
Rozjela se také činnost školky i družiny. Nově byla otevřena družina pro střekovské děti
v budově Trampoline Academy. Děti do družiny stále přijímáme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: rybarova@charitausti.cz.

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

