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

Milí přátelé, přinášíme Vám únorové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete
informace o aktuálním dění u nás. Přejeme příjemné počtení…Vám, kterým také „...není člověk lhostejný.“

AKCE
BŘEZEN
2019
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

Masopust v Ludmile
Ve středu 13. února proběhl v Domě pokojného stáří svaté Ludmily Masopust, kde
nechyběly tradiční pochoutky jako tlačenka, jelítka, jitrnice nebo třeba koláčky. Personál domova i sami uživatelé si připravili
nejrůznější masky a kostýmy, které také
neodmyslitelně patří k masopustnímu veselí. Zavítala mezi nás rozličná stvoření,
včetně čertice, šaška, princezny, ale i mafiána nebo myslivce. Celou akcí nás provázela kapela Vabank, která podpořila
veselou atmosféru v domově.

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

7. 3. - hudební vystoupení
-pan Knotte
8. 3. - setkání s MŠ Chabařovice oslava MDŽ + focení
19. 3. - hudební vystoupení VÚDDS Kostomlaty

DŮM SVĚTLUŠKA
7. 3. – Jarní výzdoba
11. – 15. 3. – Jarní prázdniny (skupinové akce,
výlety)

CENTRUM OVEČKA
TYKADLO
11. 3. výlet na farmu za poníky
14. 3. přespávačka v Tykadle
SAS RD březen:
6. 3. zdravé vaření

V Ovečce jsme oslavili svátek sv. Valentýna
V úterý 12. února jsme pro děti ze sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a pro děti z družiny Ovečka
uspořádali akci Valentýnské tvoření, kde si děti vyráběly z krepového papíru růžičky a zdobily perníková
srdíčka. Povídali jsme si o
svátku svatého Valentýna, který se slaví 14. února. Děti měly možnost
vyrobit pro rodiče přáníčka a srdíčka jako zápichy
do květináčů. Pro ty nejšikovnější byla připravena
keramická hlína a z ní si
mohly vyrobit zvonkohry
s motivy srdíček.

26. - 28. 3. bazárek pro maminky
s dětmi

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Přednáška v Ovečce o Kyberšikaně
V úterý 26. února navštívila děti ze školní družiny Ovečka a NZDM Tykadlo policejní preventistka, paní Vrůblová, tentokrát
z důvodu diskuze nad tématem Kyberšikana. Děti si ze zvolené (v dnešní době tolik aktuální) problematiky odnesly mnoho důležitých informací, které jistě přispějí k jejich bezpečnosti na internetu.

Únor plný novinek
Nejkratší
měsíc
v roce nám přinesl
spoustu
novinek.
Hlavní dík patří Nadaci Divoké Husy,
která zdvojnásobila
výtěžek z našeho
Rotahufestu.
Dětem jsme tak mohli
pořídit nový krásný stůl a židle do klubovny. Ještě
jednou moc děkujeme, myslíme, že nové věci dělají
parádu!

Pohyb i zábava v Ovečce
Ve středu 13. 2. jsme uspořádali v tělocvičně MC Ovečka valentýnskou tancovačku. Místnost jsme vyzdobili a připravili
zábavu. Pozvánku na tancovačku dostaly děti z nízkoprahového zařízení i družinky. Celé odpoledne hrál náš DJ Ondra dětem na přání. Děti si pohyb i zábavu parádně užily a těšíme se
na zopakování diskotéky při nejbližší příležitosti!

Únor máme v Komunitním centru pro děti a
mládež Světluška neodmyslitelně spjatý se
svátkem zamilovaných,
neboli svatým Valentýnem. Společně jsme
ho oslavili pečením zamilovaných
muffinů.
Dětem nejenom, že to
moc šlo, ale také jim
moc chutnalo.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Diskuze na téma problematiky lidí bez domova
Děkujeme Magistrátu města Ústí nad Labem, konkrétně panu náměstkovi Tomáši
Vlachovi, za uspořádání diskuze na téma problematiky lidí bez domova.
Diskuze s občany se účastnili také Pavel Bakule, ředitel Městské policie,
Ing. Rostislav Domorák, ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem, Jakub Modes, vedoucí Domu Samaritán
a vzácným hostem byla i poslankyně
Ing. Eva Fialová.
Bližší informaci najdete v tiskové zprávě Magistrátu města Ústí nad Labem:
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualniinformace/diskuze-tema-problematika-lidi-bez-domova.html

Iglú pomůže ústeckým bezdomovcům přečkat zimu
Oblastní charita Ústí nad Labem získala prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem od soukromého sponzora tři polyetylenové Iglou. Iglou je nouzový přístřešek na ochranu bezdomovců proti umrznutí ve tvaru iglú.
Je to malý, velmi odolný tunel, který vyhříváte vlastním teplem. Uvnitř se tak teplota zvedne až o 15 stupňů Celsia
oproti vnějším podmínkám. Je nehořlavý, voděodolný, omyvatelný a opravitelný. Zvyšuje tak nejen šanci na přežití během mrazivých nocí, ale také kvalitu života lidí bez domova.
Proto se pracovníci Azylového domu Samaritán budou vydávat do terénu, aby se Iglou dostalo co nejdříve k těm,
co ho nejvíce potřebují.

Fotografie a článek Magistrátu města Ústí nad Labem z předávání najdete zde: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/
uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/oblastni-charita-usti-nad-labem-ziskala-iglou.html

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

