Oblastní charita Hradec Králové
vyhlašuje

výtvarnou soutěž

„Štěstí, radost, láska, bezpečí,
to je můj domov“
Milí žáci, zdravíme vás z Oblastní charity Hradec Králové.
S mnohými z vás se známe z Tříkrálové sbírky. Pomohli jste svým nadšením a odhodláním ve prospěch lidí,
kteří potřebují pomoc.
V naší charitě také pomáháme. Je to smyslem naší práce. Pečujeme o seniory, ošetřujeme nemocné,
poradíme lidem, kteří zažili domácí násilí, či kteří se ocitli v těžké životní situaci. Věnujeme péči
handicapovaným dětem i jejich rodinám.
Pomoc nabízíme také lidem, kteří ztratili domov, svůj klid, bezpečí a soukromí.
Asi si jen těžko dokážeme představit, jak těžké je nemít střechu nad hlavou. Nemít místo, kde nás nikdo
nevítá, a kam se nemůžeme vracet. Nikdo z nás netuší, co prožívají lidé, kteří musí opustit vše co měli rádi.
Hradecká charita již řadu let pomáhá maminkám s dětmi, mužům i ženám, kteří se ocitli v obdobné situaci.
Nabízí jim přechodné ubytování a velikou podporu při řešení jejich vážných problémů.
Vy ale určitě žijete spokojeně doma. S rodiči, sourozenci. Váš domov je naplněný láskou, společně sdílíte
každodenní radosti i starosti. Váš domov je jistě místem, kam se rádi vracíte a které máte rádi a kde
prožíváte tak vzácné a ničím nenahraditelné rodinné štěstí.
Milé děti,
obracíme na vás, abyste nám namalovali, co pro vás domov znamená, co nesmí chybět ve vašem domově ,
který si jednu v dospělosti vytvoříte. Namalujte, jak to děláte, aby to bylo u vás doma stále tak prima a kdo
nebo co jej činí tak vlídným a báječným milovaným domovem.
Malujte na čtvrtku A4 nebo A3 a použijte pastelky, voskovky,
tempery... cokoliv. Na zadní stranu výkresu napište svoje jméno,
věk a telefonní kontakt a zašlete do 10. července 2014.
Slavnostní vyhodnocení s kulturním programem pro vás, kteří
přijdete, se uskuteční 22. září od 14 hodin. Většina prací bude
vystavena v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
od 22. září do 3. října 2014. Nejlepší odměníme pěknými cenami.
Moc se těšíme se na setkání s vámi, těšíme se na vaše práce.
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