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Už jste viděli Bavilo mě všecko?
Od 7. června do 7. července můžete v gotickém sklepení Domu U Kamenného zvonu vidět obrazy Emy, Veroniky, Přemka, Verči a Romana
a poslechnout si příběhy těchto mladých lidí, kteří vyrůstali v dětských
domovech.
Když vyrazíte na Staromák, běžte se podívat také do Clam-Gallasova paláce, kde do 30. června probíhá rovněž výstava obrazů a mandal s tématem Živly, které malovaly děti na Letním domě v letech 2002 a 2006.
Blešák bez blech aneb nákup pro dobrou věc
Bazar, který jsme v dubnu pořádali, sklidil veliký úspěch a to díky Vám
všem, kteří jste jej podpořili! Vydělali jsme 76 155,- korun a s podporou
Nadace Divoké husy můžeme více jak 120 000,- korun věnovat na doprovázení mladých lidí z dětských domovů do samostatného života.
Děkujeme!
Pro velký úspěch chystáme na září nový bazar! Proto budeme opět rádi
za věci, které byste nám mohli do bazaru věnovat! Pište na letnidum@letnidum.cz

Nevyzpytatelný hnědák Moritz, bodrý Vincek, veselá Máňa nebo chytrák Wilfríd
Kampaň Udělej z komára velblouda oslavila v květnu svoje první narozeniny a z malých komárů tak roste velbloudí karavana. Staňte se také
velbloudáři a vychovejte si svého vlastního velblouda, dejte mu jméno
a nějakou vlastnost do vínku.

Nadace OKD podpořila po čtvrté projekt Spolu o krok dále
Naše velké poděkování patří Nadaci OKD, která podpořila v rámci programu Pro Zdraví již po čtvrté projekt Spolu o krok dále zaměřený na
doprovázení mladých lidí z dětských domovů při osamostatnění.
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Mužný Mužinec a Ženy z masa a kostí na Sedmikráskách v květnu
Na Mužinci se kluci setkali s králem, bojovníkem, knězem a milovníkem
a hledali v sobě vlastnosti těchto archetypů. Podnikli několik výletu po Jizerských horách, vyřezávali lžíce z lipového dřeva a porovnávali sílu těla
i ducha při vytlačování z kruhu a samurajských soubojích. Také dívky se
na Sedmikráskách věnovaly svému ženskému já. Vytvářely své otisky do
sádry, i na papír (tzv. frotáže), tancovaly africké tance a probíraly holčičí
témata.
Čtvrtý ročník pobytů v tréninkovém bytě
Ve školním roce 2011-12 se uskutečnilo celkem 12 pobytů v tréninkovém
bytě pro dvě šestičlenné skupiny mladých lidí z dětského domova v Písku,
Klánovicích, Krompachu a Korkyni. Mladí lidé si na začátku programu stanovili individuální cíle, které v průběhu naplňovali. Nejčastěji zvolenou oblastí byla finanční gramotnost a také vytvoření plánu odchodu z dětského
domova. Plány se podařilo naplnit zcela nebo částečně v 86%.

Upečme to spolu!

znělo během června heslo pizzerie Una Bella Canzone. Ta podpořila Letní
dům darováním celodenní tržby a výtěžkem z veřejné sbírky, která probíhala v červnu v této italsko-chorvatské restauraci. Finanční dar navíc doplnila skvělá pizza připravená pro děti z Dětského domova v Klánovicích.
Spolupráce si moc vážíme a děkujeme všem, kteří se zapojili a společně
to s Una Bella Canzone upekli!

Užijte si léto
... příjemné, odpočinkové, cestovatelské, prosluněné, toulavé,
voňavé, lenošivé, láskyplné, zážitky naplněné
a k vodě si nezapomeňte vzít kromě čepice, pití a opalovacího krému
také naši novou výroční zprávu za rok 2011

