NEWSLETTER

OBLASTNÍ
CHARITA

ČERVEN 2019, VYDÁNÍ 79

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

Milí přátelé, přinášíme Vám červnové 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.“

Aktivity v Centru pro rodinu Ovečka
AKCE

Sociálně aktivizační služby pro matky s dětmi Ovečka
11. června proběhl kurz vaření s klientkami AD pro matky s dětmi Orlická „Levné vaření“, kde jsme s klientkami uvařili čočku se smaženými volskými oky. Cílem projektu je
zvládnout uvařit jednoduchá, levná a kaloricky vydatná jídla. V rámci stejné spolupráce proběhl také 25. června kurz finanční gramotnosti.
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Den dětí v Klubovně
Za zahradě Ovečky se slavil 3. 6. dětský den, pro
děti byly připraveny různé soutěže a tvorba výrobku ze sádry. Za splnění úkolů čekala na děti odměna. Pro všechny bylo připraveno také občerstvení a opékání buřtů na ohni.

Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
Úterý a čtvrtky dopoledne—trénink paměti
Pondělí, středa a pátek— dopolední cvičení
s hudbou

Tykadlo
Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo
loučení dětí se zaměstnancem Ondřejem, který
pracoval s dětmi v Tykadle. Všichni si užili opékání buřtů, připravené občerstvení i krásné počasí,
které přímo vybízelo k
ochlazování vodou.

DŮM SVĚTLUŠKA

Klienti Azylového domu Samaritán se zúčastnili turnaje ve stolním
tenise

1.7.—vítání prázdnin
2.7.—koupaliště Brná

V úterý 25. 6. proběhl turnaj ve stolním tenise ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci - azylovém domě Marie Pomocné v Litoměřicích. Tohoto turnaje se
zúčastnili i někteří klienti azylového
domu Samaritán.

11.7.—ZOO Ústí nad
Labem
25.7.—Hrad Střekov

CENTRUM OVEČKA
Klubovna:
V prázdninových měsících—příměstské tábory
s Ovečkou
SAS Ovečka:
3.-4.7.—bazárek oblečení
17.7.—opékání buřtů

Přestože bylo velké vedro, naši klienti
statečně vybojovali 1. a 4. místo, za
což obdrželi diplom a věcné dary. Po
celý den bylo k dispozici občerstvení a
pitný režim v krásném altánku, který
má azylový dům v Litoměřicích
k dispozici.
Klienti obou měst se měli šanci navzájem poznat a popovídat si o svých
zkušenostech.

Tykadlo:
17.7.—opékání buřtů
Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Fotbalový tým ze
Světlušky se zúčastnil 24. června
turnaje „Fotbal
pro rozvoj“

Červnové aktivity pro seniory z Domu pokojného stáří
sv. Ludmily v Chabařovicích
Den dětí
Dům pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích pořádal i letos Den dětí pro MŠ Chabařovice. Setkání proběhlo opět v rámci mezigeneračního projektu „Mezi námi- Povídej.“ Akce
proběhla v atriu domova, kde se nacházelo šest stanovišť s různými úkoly, které děti musely splnit, například: válení sudů, zpívání, řešení hlavolamů a podobně. Na každém stanovišti asistovali dětem naši senioři (klienti domova). Po ukončení všech disciplín si děti losovaly z klobouku čísla, která znázorňovala jejich odměnu. V průběhu celé akce bylo k dispozici občerstvení ve formě zmrzliny, křupek, a samozřejmě nechyběl také pitný režim. Den dětí v Ludmile se vydařil a již teď se těšíme na další ročník a
spolupráci s MŠ Chabařovice.
Farma PIDI MIDI
V úterý 11. června k nám zavítala farma PIDI MIDI, která sídlí v Ústí nad
Labem. Klienti se tak mohli pomazlit se zvířátky, například s pejskem, malým prasátkem, kozou nebo i malým ježkem, nesmíme opomenout suchozemskou želvu a morče. Návštěva zvířátek měla u našich seniorů úspěch, bylo to příjemné zpestření všedního dne.
Výlet do Teplic
Některé klientky Domu pokojného stáří svaté Ludmily vyjely na výlet do
Teplic, za doprovodu personálu domova. Měly tak možnost svézt se vláčkem Humboldt, který projíždí centrem Teplic, přes lázeňskou čtvrť, až na
Doubravskou horu, kde se naskýtá krásný výhled na Teplice. Po absolvování vyhlídkové jízdy, jsme se přesunuli do
kavárny v lázeňském parku, kde jsme výlet
zakončili příjemnou sladkou tečkou.

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

