OBLASTNÍ
CHARITA

NEWSLETTER
ŘÍJEN 2019, VYDÁNÍ 83

ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
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Milí přátelé, přinášíme Vám říjnové 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.“

V sobotu 26. října proběhl ROTAHUFEST

AKCE

V sobotu 26. října od 13.00 se ve velkém sále
Domu kultury v Ústí nad Labem konal již XII.
ročník romského tanečně-hudebního festivalu – Rotahufest, který uspořádala Oblastní
charita Ústí nad Labem - Dům Světluška.

LISTOPAD
2019
DŮM SAMARITÁN
Po - Pá Denní aktivity

DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
13. 11. - mezigenerační
setkání s MŠ Chabařovice
19. 11. - společné tvoření se ZUŠ Chabařovice
DŮM SVĚTLUŠKA

11 souborů z organizací pracujících s romskými
dětmi a mládeží soutěžilo ve třech kategoriích:
tradiční romský tanec, moderní tanec a hudební vystoupení. Porota udělila také cenu za
přínos romské kultuře, a na základě hlasování publika byla udělena také cena diváků.
Hlavním hostem, který pomohl vytvořit atmosféru v Domě kultury, byl známý romský
umělec a zpěvák Radek Banga.
Oblastní charita Ústí nad Labem děkuje všem tanečním a hudebním souborům, které
nám pomohly roztančit kulturák, přiblížily veřejnosti romskou tradiční kulturu a ukázaly
hodnotu a originalitu, kterou reprezentuje.
Všechny dětské taneční a hudební soubory působí na území Ústeckého kraje, při nízkoprahových zařízeních či základních školách, poskytují dětem smysluplné naplnění volného času, osvětové, vzdělávací a kulturní akce. Moderátorkou akce byla Rena Horvátová.
Festival vznikl zejména díky podpoře Ministerstva kultury, Fondu Ústeckého kraje, Magistrátu města Ústí nad Labem, Nadaci Divoké husy, hypermarketu Globus a dalším sponzorům.

11.11.—botanická zahrada Teplice
21.11.—podzimní tvoření
27.11.—eko beseda

CENTRUM OVEČKA
MC
7. 11.—cvičení pro děti
11. 11.—angličtina pro děti 36 let
13.11.—přednáška o dětských nemocech, začátek
grafomotorického kurzu
Tykadlo
Vaření, pečení, návštěva psího útulku

Nadace Divoké husy
zdvojnásobí výtěžek
z akce

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Seniorky na Zámku Děčín
Seniorky z Domu pokojného stáří svaté Ludmily vyslovily přání, že by se rády podívaly na Zámek Děčín. Zúčastnily se komentované prohlídky zámku. Počasí výletu přálo, a tak bylo možné si prohlédnout stále ještě rozkvetlé růže, které zdobí
nádvoří zámku. Po prohlídce byla na programu návštěva nové zámecké restaurace.

Procházky po okolí Chabařovic
V Ludmile se snažíme využít hezkých dní, a tak vyrážíme s klienty ven na procházky. Nyní je příroda
krásně zbarvená, a tak se nabízí mnoho krásných
pohledů na krajinu nebo také využíváme nově zrekonstruované zahradnictví v Chabařovicích, kde je příjemné posezení při kávě.

Podzim v Tykadle
Hlad je nejlepší kuchař a proto jsme se rozhodli udělat si bramboráky.
V kuchyňce jsme si rozdělili práci a vše nám šlo pěkně od ruky. Bříška jsme
nasytili a strávili jsme spolu pěkné chvíle.
Prostory Tykadla jsme tematicky podzimně vyzdobili. Vyráběli jsme strašidla
a dýně z papírů. Snad se vám budou líbit.

Družina Klubovna Ovečka
Začátkem října jsme oslavili narozeniny Ovečky. Akce se povedla, děti
z družiny pomáhaly na stanovištích. V říjnu jsme s dětmi v družině vyráběli
papírové růže a pokračovali ve výrobě podzimních dekoraci.
Děti si opět protáhly těla na tréninku
s Mírou, který je učí sebeobranu.
V posledním týdnu probíhal podzimní Příměstský tábor. Vyrazili jsme s dětmi do
Jump arény na Střekově nebo do nové dětské herny – Cirkus parku v Olympii
v Teplicích. Navštívili jsme i místní dětskou
hernu Pampalanii. Děti byly opět moc spokojené.

Další informace a zajímavosti najdete na našich webových stránkách a facebooku.
www.charitausti.cz
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Ovečka oslavila narozeniny!
V pátek 4. října jsme na zahradě Centra pro rodinu Ovečka
uspořádali oslavu 7. narozenin. Zahrada byla plná lidí. Pro děti
byly připravené soutěže, skákací hrad, trampolína a nechybělo
ani občerstvení.
Taneční skupina Lucarino dance nám během odpoledne několikrát vystoupila a předvedla zajímavé taneční vystoupení spolu s jednou členkou na invalidním vozíku. Návštěvníci nám jako
dárek nosili pastelky, papíry, vodovky a další výtvarné potřeby.

Další říjnové akce v Ovečce
Zúčastnili jsme se také školení první pomoci, kde jsme si vyzkoušeli třeba
masáž srdce u dospělého i u dítěte.
V říjnu u nás proběhl SWAP bazárek, na kterém maminky měnily jimi již
nevyužité věci za věci, které přinesly jiné maminky.
Mezi podzimními akcemi nesměl chybět ani Halloween a tak poslední
říjnové odpoledne po Ovečce pobíhaly strašidelné masky. Dětičky soutěžily, tvořily ve výtvarné dílně a mohly si nechat namalovat příšerku na
obličej nebo si zatancovat na dětské diskotéce. Porota vybrala a odměnila nejhezčí masku, ale i všechny ostatní účastníky.

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

