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

Milí přátelé, přinášíme Vám srpnové 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.“

Návštěva zahradnictví v Chabařovicích
AKCE

Seniorky z Domu pokojného stáří sv. Ludmily navštívily zrekonstruované zahradnictví v Chabařovicích. V rámci byla otevřena kavárna, kde dámy
poseděly a dopřály si kávu a
zákusek.
Ze
zahradnictví
neodešly
s
prázdnou, spolu s naší aktivizační pracovnicí
nakoupily květiny, které nyní zdobí náš domov.

ZÁŘÍ 2019
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY

Děti ze Světlušky odjely do přírody na tábor v rámci projektu

11. 9.- účast na Dobětickém Halali
12. 9.- X. Zahradní slavnost

DŮM SVĚTLUŠKA

Prevence kriminality
V srpnu vyrazilo 20 dětí z nízkoprahu na letní tábor do Starých Křečan. Během 5
dnů zvládly děti táborovou stezku, stavěly v lese domečky, opékaly buřty a chodily na výlety. Dále se také naučily tomu, jak vypadá pravé přátelství a práce
v týmu. Také si zkusily orientovat se v přírodě a dozvěděly se, co dělat, kdyby se
ztratily. Tak doufáme, že se nikdy neztratí ani v přírodě, ani v životě a těšíme se
na příští tábor.

2. 9.- Vesele do školy
10. 9.- Tvoření zážitků z
prázdnin
19. 9. - Výlet na Střekovskou vyhlídku

CENTRUM OVEČKA
MC:
2. 9.—zahájení školního
roku 2019/2020 v miniškolce
2.9.—otevření dětské herny pro veřejnost
SAS Ovečka:
18.-19.9.—Bazárek
28.8.—Příprava do školy

Děti ve věku 3 -6 let
si užívaly zábavu v
Prázdninovém klubíku Centra pro rodinu
Ovečka, ať už výlety
do přírody, či atrakce v herničce.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Aktivity Centra pro rodinu Ovečka
I v srpnu probíhaly v MC Ovečka příměstské tábory
a prázdninové klubíky. Prázdniny u nás v klubíku
trávily děti od 3 do 6 let a tábory děti od 6 do 12
let. Čekal na ně bohatý program a spousty výletů.
Děti řádily v naší herničce, tělocvičně i na zahradě.
Navštívily Království, Pampalanii, 3D bludiště
v Oseku, Jump arénu, Větruši, Erbenku, různá hřiště
v okolí a taky si vyzkoušely šlapací káry v centrálním
parku na Severní Terase a osvěžily se zmrzlinou.
Děti se už těší na příští léto, až se s námi zase setkají a vyrazí na další výlety.

Úklid v okolí azylového domu
V pondělí 19.8. jsme ve spolupráci se zastupitelkou města Ivanou Kurljukovou a náměstkem primátora
města Ústí nad Labem Mgr. Tomášem Vlachem zorganizovali akci, kde jsme uklízeli ve čtvrti, kde se nachází náš azylový dům. Chtěli jsme tím ukázat, že naši klienti se chtějí aktivně podílet na soužití v lokalitě.
Klienti velmi ocenili i přítomnost paní poslankyně Ing. Evy Fialové.

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

