NEWSLETTER

OBLASTNÍ
CHARITA

ZÁŘÍ 2019, VYDÁNÍ 82

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

Milí přátelé, přinášíme Vám zářijové 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.“

X. Zahradní slavnost v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
AKCE
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily se ve čtvrtek 12. 9.

ŘÍJEN 2019

2019 konala tradiční, v pořadí již X. Zahradní slavnost. Akce
letos proběhla ve stylu šedesátých let 20. století a filmu Re-

DŮM SAMARITÁN

belové.
Uvolněná atmosféra vládla celým odpolednem, uživatelé

Po - Pá Denní aktivity

Domu pokojného stáří svaté Ludmily si mohli dopřát nejen
občerstvení a hudbu, kterou obstarala skupina O. L. I., ale
také spoustu zábavy a bohatou tombolu. Své umění přijely
předvést břišní tanečnice Studia Karima z Ústí nad Labem,
DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
16. 10. - pěvecké vystoupení paní Boháčové

barmanskou show předvedl pan Martin Vogeltanz. Svá vystoupení si připravili také zaměstnanci Oblastní charity.
Mezi čestné hosty usedl manažerský tým Oblastní charity
Ústí nad Labem, v čele s ředitelem
Ing. Rostislavem Domorákem, hej-

29. 10. - Dlabání dýní
s MŠ Chabařovice

tman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a pan

DŮM SVĚTLUŠKA

farář Jiří Voleský.
Celou Zahradní slavností nás provázel moderátor Jan Michalovič. Na
závěr celé akce vypustili zaměstnanci spolu s panem ředitelem balónky s přáníčky našich uživatelů.

3.10.—Jump aréna
Střekov
9. 10.—Výlet do Děčína
16. 10.—Výlet do Prahy
24. 10.—Hrad Střekov

CENTRUM OVEČKA
MC
4. 10.—narozeniny Ovečky
30.10.—halloweenský karneval
SAS Ovečka:
18.-19.9.—Bazárek
28.8.—Příprava do školy
Tykadlo
Pouštění draků
Návštěva místního útulku
Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Novinky v Centru pro rodinu Ovečka
Díky příspěvkům z letošní Tříkrálové sbírky jsme mohli pořídit nové lino
do herny Centra pro rodinu Ovečka. Moc děkujeme všem dárcům a věříme, že se návštěvníkům Ovečky bude nové řešení herny líbit.
V září se opět rozjela
činnost školní družiny
Klubovna Ovečka. Zahájili jsme další cyklus
cvičení s Mírou. Zároveň celé září probíhal
venkovní
úklid
a
zkrášlování okolí Ovečky. Děti ocenily zejména vyrábění skřítků Podzimníčků.
Do miniškolky nastoupily nové děti, kterých se ujala
paní vychovatelka Jaruška. Spolu s dětmi tvoří krásné
výkresy, chodí na procházky nebo na zahradu Ovečky.
V měsíci září jsme v rámci služby SAS pro rodiny s dětmi uspořádali akci „Podzimní tvoření“, kde rodiče s
dětmi vyráběli věnečky a dekorace s podzimní tematikou z čerstvých přírodnin. Ve dnech 25.—26. září se
konal charitativní bazárek dětského oblečení, bot a
hraček. Účast byla velmi hojná. Maminky si dobře a
levně nakoupily a mohly si s dětmi pohrát v herničce.
V Tykadle proběhlo několik akcí, vč. odpoledne plného
aktivit s opékáním špekáčků a diskotékou.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Loučení s létem v Samaritánu
V pondělí 23. září od 13.00 se konala v Domě Samaritán akce nazvaná „Loučení s létem“, která začala v
denním centru přednáškou bývalé klientky paní Muškové. Celou akci zahájila sociální pracovnice Bc. Štrbáňová s Mgr. et Bc. Křížkem, kdy poděkovali klientům za hojnou účast a vysvětlili jim celý průběh akce.
Přednáška bývalé klientky se týkala různých pranostik, zaměřených zejména na pranostiky měsíců červen,
červenec, srpen a září. Klienti se velmi rádi pustili do diskuze nad významem jednotlivých pranostik.
Dále paní Mušková vysvětlovala důvod vzniku těchto pranostik.
Akce pokračovala grilováním špízů před centrem pomoci,
které připravily koordinátorky AD, a klienti si poté vlastní
špíz ochutili a ugrilovali podle své chuti.

Klub Světluška v kině
Ve středu 25. září jsme se Světluškou vyrazili do kina. S dětmi,
které návštěvu kina dostaly za odměnu, jsme společně vybrali
film Psí kusy. Díky projektu Prevence kriminality si tak osm
dětí mohlo užít takto hezké středeční odpoledne, které by bez
pomoci Klubu Světluška neměly šanci zažít. Všichni jsme si
film moc užili a návštěva kina přinesla i nové zkušenosti, které
se dětem budou určitě v budoucnu hodit.

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

