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

Milí přátelé, přinášíme Vám březnové 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.“

Březen ve znamení jara
AKCE
DUBEN
2019
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

8. 4.- sázení osení

16.4.- společné tvoření
s MŠ Chabařovice
23. 4. – turnaj v kuželkách
i pro další ústecké domovy pro seniory

DŮM SVĚTLUŠKA
3. 4.—„Uklidíme svět“
10. 4.—Výlet na Větruši
12. 4.—barevné jarní tvoření
18. 4.—Velikonoce
30. 4. 2019—tradiční pálení
čarodějnic

CENTRUM OVEČKA
TYKADLO
15.4.-18.4.—Velikonoční dílna
30.4.—Čarodějnický rej
SAS RD:
17.4.—Zdravé vaření

Měsíc březen je symbolem příchodu jara a tak jsme to vnímali i
v klubu Světluška. S dětmi jsme pilně pracovali na nové jarní
výzdobě našeho klubu. Vytvořili jsme krásné motýlky, kteří
s námi přivítali jaro.
Pro děti jsme také připravili Den mazlíčků, na kterém mohly
děti poznávat přivedená zvířátka.
Děti mohly poznat chování dvou
koček, dvou zajímavých ještěrek
(Agam) nebo krásných psů (vč.
štěněte čivavy). Objevovaly také
svět rybiček. Děti si i přes počáteční nesmělost užily živý kontakt
se zvířátky, stejně jako povídání o
tom, co jednotlivá zvířata potřebují a jak o ně mohou
správně pečovat.

Jarní příměstský tábor v Ovečce
O jarních prázdninách si mohly ústecké
děti užít jarní příměstský tábor, který tradičně pořádá Centrum pro rodinu Ovečka Oblastní charity Ústí nad Labem. Každý den byl naplánovaný jiný výlet nebo
aktivita. Navštívili jsme Hopsárium Děčín, výstavu postav z kovů v OCH Pivovar Děčín, Planetárium v Teplicích nebo
například bowling na Klíši.
Příměstské tábory v Ústí nad Labem
pořádáme již několik let a v létě se mohou ústečtí rodiče spolehnout na to, že
několik termínů tematických táborů opět
uspořádáme.

Setkání s uživateli Domu Samaritán
Dne 28. 3. 2019 proběhlo v Domě Samaritán setkání sociálních
pracovníků s uživateli Domu Samaritán. Setkání proběhlo v hojném
počtu, probíraly se aktuální změny a uživatele potěšilo malé pohoštění.
Vedoucí služeb Jakub Modes uživatelům představil nové sociální
pracovníky, promluvil o tom, jaké akce se chystají na měsíc duben. Sociální pracovníci seznámili klienty se změnou řádu Azylového domu a promluvili o změnách v Denním centru pomoci. V dubnu nás čeká Velikonoční posezení, Den Země s opékáním buřtů a také pálení čarodějnic.

30.4.—výroba jarní dekorace,
ubrousková technika

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Hudební vystoupení žákyň z VÚDDS
V úterý 19. března přijely do našeho Domu pokojného stáří svaté
Ludmily v Chabařovicích
zazpívat a zahrát na klavír
žákyně z Výchovného ústavu, dětského domova se
školou,
základní
školy,
střední školy a školní jídelny, Kostomlaty pod Milešovkou. Vystoupení se všem
moc
líbilo,
probíhalo
v příjemné a veselé atmosféře. Žákyně z VÚDDS v domově vystupovaly již před dvěma lety a nyní
bychom rádi navázali pravidelnou spolupráci.

Tvoření v Ovečce
V pondělí 4. 3. Ovečku navštívila dobrovolnice Lůca, která s dětmi vytvářela náramky přátelství. Techniky s bavlnkami se naučily děti z Klubovny
Ovečka, i děti z NZDM Tykadlo. Zapojili se holky i
kluci. Děti byly nadšené a
každý si svůj výrobek s radostí odnesl domů.
Ve středu 20. března se v
Tykadle zdobily rámečky ubrouskovou technikou. Ve čtvrtek 21. 3.
proběhl den výroby slizu a keramických oveček. Do tvorby se opět
zapojily společně děti z NZDM Tykadlo a školní družiny Klubovna
Ovečka. Povedlo se mnoho krásných výtvorů.

Návštěva poníka Jacka

V pondělí 11.3. si užily děti z NZDM Tykadlo výlet za miniponíkem Jackem, který žije ve Strážkách (stáj Horse gang).
Jack vyhrál titul Malý kůň 2017. Dětem se výlet a povídání o
ponících a jejich drezuře moc líbil.

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

