Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného z více zdrojů:
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

Svatomikulášské
oslavy na Libuši
Sokolovna Libuš
pátek
29. 11. 2019
od 16 do 19 hod.

V průběhu večera přijde Mikuláš!
Všechny srdečně zveme na společný komunitní mikulášský podvečer plný
• rukodělných předvánočních workshopů
• stánků s možností zakoupení občerstvení nebo drobných dekoračních předmětů
• tradičních hudebních a tanečních vystoupení

V programu vystoupí:

Načarej (kapela hrající ethno-folk ze všech koutů světa)
Přispějte v rámci akce na charitu:

Vybrané finanční příspěvky a dary- bude na místě přebírat projekt Nejdřív střecha Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové. Přispívat budeme organizaci Naděje, pobočka Praha.
Charitativní projekt Nejdřív střecha pomáhá lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou tím, že jim poskytnou ubytování,
a tak jim pomůžou zvýšit šance k novému startu do života. Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost člověka.
• Proto projekt Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení.
• Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech.
• „Člověk na ulici bez prostředků je vždycky nějakým způsobem zraněný, ze sociálního pohledu dokonce zraněný těžce.
Je s podivem, v kolika případech poměrně malá pomoc stačí, aby nepadl do trvalého bezdomovectví,
ale postavil se na vlastní nohy a odešel po svých“, Vojtěch Sedláček, zakladatel projekt, www.nejdrivstrecha.cz
• Stavíme na úctě, respektu, sdílení a porozumění. Pomáhat lidem bez domova.
„Nevykašlat se na člověka, který potřebuje podporu“, Jan Kadlec, ředitel NADĚJE v Praze, www.nadeje.cz

Přijďte si užít příjemný večer, přispět na dobrou věc a vyhrajte
ve vánočním losování o ceny. Budeme vybírat
zimní ošacení, obuv a doplňky, zejména pánské, spacáky,
deky a trvanlivé potraviny. Bude možnost přispět i finančně.

VSTUP
NA AKCI
JE ZDARMA
Přispívejte
na charitu

