02/2012

Veselé Velikonoce
... jarní pohlazení, vůni rozkvetlých stromů a veselou náladu přejí
										

malí i velcí z Letního domu

Snový pobyt pro děti z Písku a Krompachu
Sotva se děti probraly ve svých pelíšcích, začali jsme si povídat o tom, co
se nám zdálo. Královna snů nás pozvala do své říše, dala nám napít elixíru snů a předala deníčky na jejich zapisování. Aby nás sny neděsily, vyrobili jsme si po vzoru indiánů každý svůj originální lapač.
Nakonec nám královna poradila, jak si ušít polštář, do kterého nám nějaké
sny načaruje, stačí, když si každý vybere, jakou vůni by měly mít.
Pobyty v tréninkovém bytě
Čtvrtý z cyklu pobytů v tréninkovém bytě byl věnován tématu práce. Dvě
skupiny mladých lidí se sešly s personalisty, kteří je učili, jak napsat správně svůj životopis a jak se připravit na pracovní pohovor. Ten si pak také
všichni vyzkoušeli.
Dubnové pobyty budou věnovány vztahům a životnímu stylu.
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Husí kusy - dražba předmětů pro Nadaci Divoké husy a Letní dům
29. března 2012 se v hotelu Hilton Prague Old Town konala benefiční aukce Husí kusy, jejíž výtěžek byl určen pro Nadaci Divoké husy a Letní dům.
Aukce vynesla více než 60 000 Kč.
Rádi bychom poděkovali Nadaci Divoké husy, Hotelu Hilton, všem dražitelům, i těm kteří věci do dražby věnovali a samozřejmě také všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář.
24. dubna pořádá Letní dům na Náměstí Míru bazar
Za nízké ceny si můžete nakoupit oblečení, šátky, kabelky, ale také knihy,
gramofonové desky, nádobí či hračky. Nabídka je věru veliká i díky Vám,
kteří jste nám věci darovali. Nákupem Vás provede a možná bude o ceně
smlouvat herec Petr Vacek. Unavené smysly povzbudí živá hudba, voňavá káva a domácí koláče.
Výtěžek z bazaru zdvojnásobí Nadace Divoké husy a bude určen na podporu aktivit pro mladé lidi odcházejících z dětských domovů.
Výstava Bavilo mě všecko
23. března jsme v Olomouci zahájili výstavu Bavilo mě všecko, která představila výtvarnou tvorbu mladých dospělých, kteří vyrůstali v dětských domovech. Výstava se konala v rámci mezinárodní konference expresivních
terapií Společný prostor a trvala do 30. března. V červnu bude výstava pokračovat v Praze v domě U Kamenného zvonu.

Diplomatic Spouses Association a Nadace Terezy Maxové dětem podpoří Letní dům
Diplomatic Spouses Association podpoří již po páté Letní dům, v letošním roce
krásně kulatou částkou 100 000 Kč. Thank you very much for the support!

Stejnou částkou podpoří projekt Sociální rehabilitace Nadace Terezy Maxové
dětem. Ta podpoří Letní dům již po jedenácté. Velice si vážíme naší dlouholeté
spolupráce a děkujeme za ni.

