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

Poděkování Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje
Příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje intenzivně pomáhají v boji s epidemií onemocnění COVID 19. Provádějí důkladnou dezinfekci prostor
v sociálních a zdravotnických zařízeních, odebírají
vzorky na testy v domovech pro seniory, či rozvážejí
centrálně distribuovaný zdravotnický materiál
(např. plicní ventilátory).
V Oblastní charitě Ústí nad Labem již dezinfikovali
Dům Samaritán na Klíši (azylový dům, noclehárnu
a nízkoprahové denní centrum) a také Dům pokojného
stáří sv. Ludmily v Chabařovicích (domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem).
Děkujeme všem členům hasičského týmu za jejich
profesionální práci a skvělý přístup k našim klientům.
Moc si toho vážíme.
Děkujeme také všem dobrovolníkům z řad zaměstnanců, kteří se akce zúčastnili a pomohli našim klientům
překonat nepohodlí spojené s touto akcí.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Listopad v Centru pro rodinu Ovečka
NZDM Tykadlo - Během listopadu probíhala v souladu s vládním nařízením
v klubu pravidelná dezinfekce prostor, byla dodržována vládní nařízení a byl
omezen zpěv i sportovní aktivity. Pro osvětlení problematiky a témat okolo
koronaviru jsme použili doporučení z webu MPSV.
MC – V mateřském centru nadále probíhal velký úklid včetně mytí oken,
na která jsme malovali obrázky se zimními motivy. Nazdobili jsme vánoční
stromeček a s napětím očekáváme otevření herničky. Namalovali jsme pár
vánočních kamínků s akcí „káva zdarma – výměnou za náš kamínek“ a roznesli po okolí. Jsme zvědaví, kolik kamínků se nám vrátí zpět do herničky.
Družina – Klubovna Ovečka funguje i v listopadu online přes WhatsApp. Zasíláme dětem a rodičům
náměty a návrhy na aktivity
a vyrábění. Radíme jim jednoduché recepty a pomáháme
s postupem. Zasíláme odkazy
na zajímavá videa aj. Společně
sdílíme fota z výletů a zajímavých míst v ČR. Během listopadu také proběhl opravdu
hloubkový úklid celé družiny.

Školka – Ve školce probíhá
příprava a plány na celoroční
aktivity s dětmi den po dni,
ale i úklid, mytí oken a jejich
výzdoba veselými malůvkami.

Město Ústí nad Labem přispělo na nákup hudebních nástrojů
Díky příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem jsme mohli pořídit nové hudební nástroje
pro děti a mládež z řad klientů Domu sv. Materny. Společně s dětmi se těšíme, až epidemická
situace dovolí provozovat plánované hudební
aktivity.

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

