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„Člověk nám není lhostejný.“ 

Milí přátelé, přinášíme Vám červencové 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.“ 
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DŮM POKOJNÉHO 
STÁŘÍ SV. LUDMILY  

Úterý a čtvrtky dopo-
ledne—trénink paměti 

Pondělí, středa a pá-
tek— dopolední cvičení 
s hudbou 

DŮM SVĚTLUŠKA  
Koupaliště Brná—
podle počasí 

10.8.—Knihovna 

20.-25. 8.—tábor Křeča-
ny 

29.8.—loučení s prázd-
ninami 

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

Prázdniny v Ovečce 

V Centru pro rodinu Ovečka probíhají přes celé 

letní prázdniny Příměstské tábory pro děti 6-12 

let a Prázdninový klubík pro děti 3-6 let. Děti si 

užívají mnoho zábavy a výletů, společných akti-

vit a zábavných her.  

Prázdninové aktivity si užívají také děti v nízko-

prahovém zařízení pro děti a mládež Tykadlo. 

Ve středu 17. července si děti užily táborák a 

grilování zeleniny. Zbytek dne také děti trávily 

blbnutím na trampolíně. Přidalo se i několik 

klientů Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. 

CENTRUM OVEČKA 

Klubovna: 
V prázdninových měsí-
cích—příměstské tábory 
s Ovečkou 
 

SAS Ovečka: 
20.-21.8.—Bazárek 
28.8.—Příprava do školy 
 

Tykadlo:  
28.8.—Příprava do školy 

Garážový výprodej v Domě Samaritán 

Ve středu 17. července proběhl v odpoledních hodi-
nách ve venkovním areálu Azylového domu Samari-
tán ,,Garážový výprodej“, kde si klienti mohli za sym-
bolickou cenu pořídit dámské, pánské i dětské oša-
cení, hračky nebo nádobí.  

Na akci se sešli všichni klienti Azylového domu, kde 
si každý ulovil svůj kousek, ať už to bylo ošacení či 
drobnost do nového bydlení. Výtěžek z burzy bude 
využit pro lidi v nouzi. Velké díky patří naší klientce 
paní Větrovcové, která pro všechny upekla vynikající 
meruňkové koláče. 
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Děti ze Světlušky navštívily zoologickou zahradu 

Ve čtvrtek 4. července jsme s dětmi vyrazili do ZOO 

v Ústí nad Labem. Počasí nám přálo i nálada všech zú-

častněných byla velmi pozitivní. Největším zážitkem pro 

děti kromě různorodých živočichů byla klouzačka, od 

které se nemohly odtrhnout. Všem se akce velmi líbila a 

děti by nejraději do ZOO chodily každý den. :-) 

Léto v Domově pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích 

Senioři v Domě pokojného stáří svaté Ludmily strávili příjemné odpoledne na zahradě domova, kde si za 
poslechu hudby mohli vychutnat opečené buřty. Odpoledne zpestřila paní Průšová se svým štěňátkem, 
která obešla klienty, aby se s ním mohli pomazlit a pohladit si ho. 


