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Letní dům oslavil 15. narozeniny
17. února jsme společně s Letním domem oslavili patnáct let jeho trvání.
Letnímu domu přejeme, aby v něm malí i velcí nalézali bezpečné útočiště,
do kterého se mohou stále vracet.

Bavilo mě všecko
Takový je název výstavy, kterou připravujeme na jaro 2012. Výstava bude
zahájena v Olomouci 23. března ve 20:00 v rámci mezinárodní konference expresivních terapií „Společný prostor“. V červnu pak bude pokračovat
v Praze v Domě U Kamenného zvonu. Na slavnostní vernisáž v Olomouci
jste všichni srdečně zváni.

Plaváček a sny
Rok 2012 jsme zahájili pobytem Plaváček pro děti z Dětského domova
Klánovice. Na pobytu nás čekalo setkání s Plaváčkem, Dědem Vševědem.
Potkali jsme se též s rybářem a jeho ženou. Jarní pobyty se totiž poprvé
konají v Rybářském penzionu v Oseku u Hořovic. Zatímco Plaváček pracoval s tématem osudovosti a danosti, následující březnový pobyt byl inspirován našimi sny.

Nadační fond Albert podpořil Letní dům
Děkujeme velmi Nadačnímu fondu Albert, který podpořil projekt Sociální rehabilitace částkou 100 000,- korun. Peníze byly rozděleny ze sbírkové akce
Nadační fond Albert dětem, která proběhla od 19. 10 do 15. 11. 2011
ve všech prodejnách Albert a jejíž výtěžek byl 5.047.955 Kč. Děkujeme
všem, kdo se zapojili!
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Blešák bez blech aneb nákup pro dobou věc
Prověrtejte s příchodem jara svůj šatník, poličky, skříně.
Letní dům pořádá 24. dubna od 10,00 do 19,00 hodin na Náměstí Míru dobročinný bazar, jehož výtěžek půjde na podporu projektu Spolu o krok dále.
Máte-li oblečení, šperky, knihy a jakékoli další věci, které můžete do bazaru darovat, napište nám na andrea@letnidum.cz a domluvíme se společně
na předání.
Děkujeme také Nadaci Divoké husy, která výtěžek bazaru zdvojnásobí!
Jak si stojí komár s velbloudem?
Komáro-velbloudí kampaň pokračuje i v roce 2012. Za uplynulý rok se na
naši komárolapku uchytilo 36 komárů, 16 komárovelbloudů a 10 velbloudů.
Celkem tak kampaň vynesla 42 000 korun, které jsme využili a v letošním
roce dále využijeme na tvořivé sociálně-terapeutické pobyty pro děti.
Zapojit se do naší kampaně můžete i tak, že ji budete šířit světem!

Tým Letního domu má pětici nových proškolených dobrovolníků
Jaromíra, Janu, Andreu, Hanku a Pavla čekají první pobyty. Tito noví
dobrovolníci prošli úvodním kurzem, tzv. dobrovolnickou bází. Máme radost
z jejich zájmu o pomoc Letnímu domu!

Současná situace a dotace od MPSV
Ne příliš optimistické vyhlídky na začátku roku 2012 zlepšilo vyhlášení
dotačního řízení MPSV (odbor sociálních služeb a sociálního začleňování).
Dotace ve výši 597 000,- Kč v současné době pokryjí sociální službu alespoň do června a my se můžeme opřít do shánění dalších finančních
zdrojů.
Vážíme si podpory drobných dárců, kteří nám pomohli překlenout těžké
období na začátku roku!

