Léto v Otevřeném ateliéru zpestřilo putování po tajuplných ostrovech

Letní pobyty se nesly ve znamení mořského putování i tvoření v otevřeném ateliéru. Děti se nadšeně pustily do malování, řezbářství, tvoření
z hlíny, ytongu, sádry i jiných materiálů, dělaly koláže, šily šaty. Osm
dnů objevovaly nové i zapomenuté ostrovy, sbíraly indicie, které je dovedly k pokladu. Zápisky z letních expedic
najdete v novinkách na www.letnidum.cz.

Podzim bude patřit planetám Malého prince i přípravě na odchod z dětského domova
Putování napříč galaxiemi a setkání s Malým princem je tématem zářijového pobytu, který připravujeme
pro děti z Krompachu a Unhošti. Říjen bude jako již tradičně určen sourozencům. Pět společných dnů
nabídne prostor k podpoře sourozeneckých vztahů. Téma Můj životní příběh uzavře v listopadu cyklus
deseti sociálně-terapeutických pobytů v roce 2011.
Orientace v jízdních řádech, vyhledávání na internetu, typy a způsoby
bydlení, ceny pronájmů, zařízení bytu… to vše a ještě mnohem více bude
obsahem podzimních pobytů v tréninkovém bytě v Praze. Již po čtvrté
se otevřou dveře tréninkového bytu dvou šestičlenným skupinám mladých lidí z dětského domova v Písku, Klánovicích a nově dětem z Korkyně.

Kromě pobytů v bytě i na chalupě
budeme pravidelně jezdit za dětmi
do dětských domovů a připravovat pro ně sportovní i tvořivé programy. Odcházejícím i těm, kteří
se již postavili na vlastní nohy, pomáhat řešit novou životní situaci a
podporovat je v tom, že vstup do
samostatného života zvládnou.
Divadelní představení, koncerty
a tvořivé dílny pro děti z dětských
domovů, ale také i širokou veřejnost přinesou Draci ve Skalách
a Andělská slavnost.

Léto přineslo do Letního domu personální změny

Na mateřskou dovolenou si v létě vyjely Martina
a Jana. Janu na pozici vedoucí služby doprovázení a pobyty
v tréninkovém bytě nahradí od září naše dlouhodobá spolupracovnice Klára. S babím létem se chystá odejít finanční
manažerka Renata, kterou vystřídá a nově bude kasu v Letním domě držet Petra. Všem přejeme svěží vítr do plachet
a doufáme, že Letní dům pro ně bude stále oblíbeným přístavištěm.

Také jste podlehli komářímu bzučení?
Kampaň Udělej z komára velblouda na podporu Občanského sdružení Letní dům běží 4.měsícem. Za tu dobu
jsme lapili již 28 komárů a 4 velbloudy a získali tak 14
950,- korun, které využijeme na realizaci podzimních pobytů na chalupě a v tréninkovém bytě.
Mediálním partnerem kampaně se stal Český rozhlas Regina. Zde se až do konce října můžete těšit z neodbytného komářího bzučení a veselého velloudího hýkání. Že jste spot
ještě neslyšeli? Neváhejte a podívejte se na naše webové
stránky www.letnidum.cz, kde si jej můžete poslechnout
a rovnou se přihlásit do komárovelbloudí rodiny! Stačí jen
vyplnit přihlašovací formulář a pak již jen pravidelně měsíčně zasílat 150,- Kč :) Těšit se můžete nejen na krásné
velbloudokomáří placky.

INZERCE
Nabízíme kompletní zpracování
- tištěných i elektronických PF
- obrazů do kanceláře i domácího
interiéru
- nástěných kalendářů
To vše na míru Vaší společnosti.

Katalogy ke stažení

Letní dům v číslech, aneb co
se u nás od začátku roku událo:
7 sociálně-terapeutických pobytů, kterých se účastnilo celkem
70 dětí
7 pobytů v tréninkovém bytě
pro 10 mladých lidí
individuální doprovázení10 mladých lidí
9 návštěv do dětských domovů
4 výstavy a výtvarná dílna
na Mezi plotech.

SEZNAMKA
Letní dům hledá zkušeného
P.R.istu a F.R.istu za účelem
prožít ROK JINAK
Značka: Spěchá

