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NEWSLETTER

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

Milí přátelé, přinášíme Vám další vydání Newsletteru Charity Ústí nad
Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás.
Přejeme příjemné počtení…Vám, kterým také „...není člověk lhostejný.“
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Výtah v Domě pokojného stáří svaté Ludmily

V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích pomáháme seniorům, kteří již vzhledem k svému věku nejsou
plně soběstační, a potřebují profesionální sociální a zdravotní péči. Charita Ústí nad Labem několik let usilovala o
vybudování výtahu, který by pomohl a usnadnil pohyb klientům k lepšímu využití prostor v celém zařízení. Výstavba
výtahu započala v dubnu 2021 a i přes stavební práce, které někdy narušovaly chod domova (hluk a prach, který byl
všudypřítomný) se dílo podařilo. Dne 31. srpna 2021 byl výtah zkolaudován a uveden do provozu. Klienti tak mohou
konečně samostatně nebo s pomocí personálu využívat celý prostor domova.
Stavba výtahu je financována zejména z programu MPSV „Podpora mobility“. Dále na vybudování výtahu přispěl
Ústecký kraj, město Ústí nad Labem, město Chabařovice a Teplice, Nadace ČEZ, ČEPS, Tesco a ČSOB – Podpora
regionů.

Dětská skupina Světluška
V Dětské skupině Světluška si s dětmi užíváme podzimu. Chodíme na procházky do přírody, pozorujeme zvířata, stavíme jim domečky.
Děti si vyrobily draky, koláže z listů, oslavily s námi Halloween.
Dětská skupina Světluška je určena předškolním dětem z Ústí nad Labem
a okolí, otevřena od 6.00 do 17.00. Dětská skupina respektuje individuální
a věkové zvláštnosti dětí, doplňuje rodinnou výchovu, napomáhá socializaci
dětí ve skupině vrstevníků.
O Vaše děti se postaráme zdarma, je nutný pouze příspěvek na obědy. Bližší
informaci poskytneme na telefonním čísle 731 628 594 nebo e-mailem
na krivska@charitausti.cz.

www.charitausti.cz

Další informace a zajímavosti najdete na našich
webových stránkách a na našem facebooku.
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Centrum pro rodinu Ovečka tráví podzim hlavně venku
Díky přívětivému počasí jsme mohli podzimní čas zatím trávit venku. Děti a mládež z miniškolky, Klubovny Ovečka
i NZDM Tykadlo trávily čas jak na naší krásné zahradě, tak při procházkách po loukách a lese. Tvořili jsme výrobky
z listí, vyráběli draky, starší děti vše fotografovaly a vytištěné fotky pak vlepovaly do rámečků a ozdobily s nimi
větývky. Díky dětem máme celé centrum ozdobené dekoracemi s podzimní tematikou.
Pro Klubovnu a Tykadlo jsme spolu s policejní preventistkou připravili besedu na téma kyberšikana. Zájem dětí nás
mile překvapil. Děti byly zvídavé a kladly spoustu otázek. Už teď se těší na další besedu s paní policistkou, kterou
plánujeme během listopadu.
Největším zážitkem podzimu byla tradičně bojovka k oslavě Halloweenu.

MC—Mateřské centrum se těší větší návštěvnosti. Herničku lze i nadále navštívit po předchozí telefonické
či WhatsApp rezervaci, aby se nám nesešlo příliš mnoho maminek najednou.
Živá zahrada—Zahradní altán je hotový a tak jsme využili krásného říjnového počasí a ve venkovní učebně s dětmi
otestovali výukové karty a zahráli si deskové hry. Na zahradě jsme našli dalšího pavouka běžníka, tentokrát běžníka
obecného. Je to zvláštní druh, který vypadá jako krab.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi—I v říjnu jsme pomohli maminkám s nákupem potravin, hygienických
potřeb, zimního oblečení a obuvi. Nejočekávanější akcí byl zimní korunkový bazárek, který jsme pro velký úspěch
uspořádali ve dvou vlnách.

www.charitausti.cz

Další informace a zajímavosti najdete na našich
webových stránkách a na našem facebooku.

