Vítejte u prvního zpravodaje,
který zpracovává dění
v Azylovém domě rok 2015.
30. 12. 2015 Kino
Dnes, tedy ve středu 30. 12. 2015 navštívili děti s
maminkami z Azylového domu spolu s
koordinátorkou DCK Antonii Chrásteckou kino
Hutník v Kladně. Od 13 hodin se zde promítal film
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu.

22. 12. 2015
Vánoce v Azyláčku
Takhle se nám letos podařilo udělat v Azyláčku
vánoce...:)

16. 12. 2015
Vánoční tvoření s DCK
Ve středu 16. prosince proběhlo v našem
Azylovém domě vánoční setkání s dobrovolníky,
kreslilo se na sádrové odlitky a skládaly a
malovaly se vánoční stromečky. Stromečky i
odlitky si pro děti nachystala dobrovolnice Katka
Hládková. Děkujeme dobrovolnicím Katce,
Helence, i Denise za příjemné tvořivé odpoledne s
dětmi!

20. 12. 2015
Zdobení perníčků
s dobrovolníky
V neděli 20.12. jsme s dobrovolníky zdobili
perníčky

Dárečky od dobrotet
Jako poděkování od Dobrotet za to, že jsme se
zapojili do výroby přáníček pro seniory jsme
dostali tyto úžasné vánoční přívěsky:)

Co nás čeká v prosinci?
ve středu 16.12. odpoledne malování odlitků s
dobrovolníky v neděli 20.12. budeme s
dobrovolníky zdobit perníky a to nejlepší
nakonec, 22.12. je u nás " Ježíšek"

Vánoční přání

3. 12. 2015
PředVánoční pečení
Dnes přinášíme foto rovnou v přímém přenosu,
právě to tu všude voní cukrovím:)

Vánoční přáníčka
pro seniory
v domovech důchodců
a v GaRCu
Zapojili jsme se do akce vánoční přáníčka pro
seniory v domovech důchodců a v GaRCu! Věříme, že naše přáníčka potěší:)

19. 11. 2015
Pečení perníčků

Co nás čeká
v nejbližší době?
výroba vánočních řetězů vánoční výzdoba
Azylového domu zapojíme se do akce Děti kreslí
přáníčka seniorům ve čt 19.11. pečení perníčků

5. 11. 2015
Pečení kremrolí

30. 10. 2015
Dušičkové svícny

27. 10. 2015
Předání neprodaných věcí
z bazárku
Dne 27. 10. 2015 proběhlo předání neprodaných
věcí z bazárku, který pořádal klub Ulitka.
Děkujeme všem, co věci věnovali.

26. 10. 2015
Vánoční dekorace
z vlny a papíru
V pondělí 26. října se vyráběly vánoční dekorace
z vlny a papíru

Co nás čeká
příští týden?
V pondělí 26. 10. 2015 bude výroba vánoční
dekorace z papíru V pátek 30. 10. 2015 výroba
svícnů na dušičky

20. 10. 2015
Pečení koláčů
Ve čtvrtek 20. 10. 2015 jsme pekli koláče

14. 10. 2015
Pečený čaj
Máme tu podzim  a tak určitě pečený čaj přijde
vhod:) A jak nám to dnes šlo se můžete podívat
na fotkách.

Ruční práce

9. 10. 2015
Výroba
podzimních věnců

8. 10. 2015
Beseda
městské policie
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 od 13 hodin proběhla
beseda městské policie na téma "Bezpečnost
chování dětí v silničním provozu"

Co připravujeme
v nejbližší době?
Beseda s městskou policii  8.10.2015 od 13
hodin V pátek 9.10. 2015 budeme tvořit podzimní
věnce Celý tento týden probíhá soutěž o
nejkrásnější podzimní obrázek o ceny:)

27. 9. 2015
Poník Snuppy
V neděli 27. září 2015 nás odpoledne navštívila
dobrovolnice Anička Stahlová s poníkem
Snuppym. Děti si mohly koníčka pohladit ,
vyhřebelcovat, učily se, jak mu vyčistit kopyta a
daly mu také něco dobrého na zub. Poté měly
všechny děti možnost se na Snuppym povozit  pro všechny to byl úžasný zážitek. Děkujeme
dobrovolnici i poníkovi Snuppymu a budeme se moc …

24. 9. 2015
Pravidelné
čtvrteční pečení
Společné pečení....tato oblíbená činnost u nás
probíhá každých 14 dní, vždy ve čtvrtek k nám
chodí paní Jana Šnoblová, která si vždy donese i
veškerý potřebný materiál. Už takto pečeme
pomalu rok a myslím, že to má úspěch :) Ve čt
8.10.2015 budeme péct medovník, už jsme ale
zkoušeli trubičky, věnečky, plněné taštičky,
šlehačkové řezy. Na Vánoce se bude péct …

22. 9. 2015
Pomoc
od Dobrotet
Dne 22.9.2015 proběhlo předávání v Azylovém
domě Kladno. Pro maminky s dětmi v nouzi jsme
sehnali dámské a dětské oblečení, hračky a
několik balení Sunarů. Za dary děkuji Kateřině
Novákové a Kateřině Ševidové a dále hostivickým
maminkám, které mě pravidelně zásobují :) Vaše
Dobroteta Monika za Kladno a Prahu západ

3. 9. 2015
Pomoc

z DCKladno
Dne 3. 9.2015 jsme od Dobrovolnického centra
Kladno obdrželi pro maminky několik pytlů s
oblečením pro dospělé i děti, nádobí, hračky a
knížky. Děkujeme.

Všechny informace naleznete také na www.azylovydumkladno.cz

