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Milí přátelé, přinášíme Vám říjnové 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 Centru pro rodinu Ovečka
Tykadlo—V klubu Tykadlo během října proběhlo množství aktivit,
mnohé přímo na přání klientů. Tykadláci se zapojili i do podzimního hrabání listí, tvořili z přírodních materiálů tradiční kaštanová
zvířátka a také modelování z keramické hlíny v pravidelném čtvrtečním kroužku keramiky, i mimo něj.
MC - Během října jsme v mateřském centru zavedli rezervační
systém. Pokud chtěly maminky přijít do herničky, musely se předem objednat v dopoledním či odpoledním bloku. Tento krok přispěl i k větší návštěvnosti. Maminky o rezervace projevily zájem.
Rezervací si totiž zajistily své místo v herně v době, kdy počet návštěvníků omezila vláda. I nám ubylo nepříjemných situací a nemuseli jsme odmítat maminky, které přišly a nevešly se do stanoveného limitu. Tuto vychytávku si nejspíš ponecháme i po skončení vládních opatření.
Miniškolka—Ve školce se na podzim rozběhla „Výuka ke ctnostem“. Dětičky tak pracují s krásně barevnými kartami a učí se, jak se daná ctnost projevuje v životě, což krásně vidí na obrázcích. Trpělivost, vytrvalost, odvaha či starostlivost jsou jen zlomkem abstraktních pojmů, které děti poznávají.
Družina—I přes vládní opatření a rozdělení dětí do menších skupin jsme se věnovali společně podzimu.
Tvořili jsme z přírodních materiálů, povídali si o podzimu a všemu, co k němu patří. V keramické dílně
děti obtiskávaly a vyřezávaly listy z hlíny a také si v tělocvičně zacvičily s Mírou.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Den seniorů v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
Na den 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Tento svátek zvyšuje povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je
stárnutí nebo zneužívání
seniorů.
My tímto děkujeme dětské skupině Polárka za
krásná přání, která byla
vytvořena právě pro naše
klienty, s radostí jsme je
předali.

Karanténa v Domě Samaritán
V azylovém domě jsme si prošli karanténou, která trvala 2 týdny. Azylový dům přešel do
krizového režimu, centrum pomoci bylo omezeno pouze na klienty azylového domu.
Noclehárna byla po dobu karantény zrušena z důvodu rizika šíření nákazy. V azylovém domě bylo 5 nakažených klientů, které jsme separovali do prostor noclehárny. Tam nebyli
v kontaktu s jinými klienty a bylo jim tam bezkontaktně donášeno jídlo. Jelikož klienti azylového domu neměli finance a možnosti, tak jim zaměstnanci vytvářeli denní balíčky potravin, které obsahovaly namazané chleby a polévky. Později se klientům i vařila jednoduchá
jídla.
Zajištění jídla by bylo potřeba pro příště vyřešit lepším způsobem, například sponzorsky.
Byli i tací klienti, kteří v karanténě nevydrželi a utekli. Ty jsme museli nahlásit na policii
a bylo po nich vyhlášeno pátrání. Pokud by jim vyšel pozitivní test, tak jsou trestně stíháni.
Dva týdny byly pro klienty velmi dlouhá doba a kvůli karanténě přišli o práci, nabídky bytů
a jejich celková sociální situace se mírně zhoršila. Po karanténě to bylo náročnější pro sociální pracovníky, kteří se snažili snížit dopady 14ti denní izolace. Ale musíme říct, že situaci
jsme zvládli a jsme velice rádi, že se nenakazilo více lidí a všichni měli mírný průběh.

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

