FARNÍ CHARITA LOVOSICE

v ýroční zpr áva 2018

Farní charita Lovosice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Poslání, vznik, působnost, struktura
Poslání organizace: Charita pomáhá lidem
v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jejich politické smýšlení,
rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, příslušnost k etnické či národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
Charita chce být viditelným znamením Boží
lásky ke světu i člověku.
Farní charita Lovosice je samostatnou
právnickou osobou dle Kodexu kanonického
práva. Farní charita Lovosice byla zřízena
diecézním biskupem dne 29. března 1993,
v rejstříku Ministerstva kultury byla organizace registrována 30. 10. 1996.
Předmětem činnosti Farní charity Lovosice
je zřizování a provozování sociálních zařízení a sociálních služeb, charitativních činností, organizování veřejných sbírek.  

Orgány Farní charity Lovosice:
Ředitelka: Mgr. Alena Maternová
– statutární zástupce

Rada farní charity:
statutární zástupce farní charity Mgr. Alena Maternová,
lovosický farář – Mgr. o. Roman Depa,
ekonom organizace – Bc. Lukáš Malý.
Kontakty: www.fchlovosice.cz

2

Úvodní slovo
Mnozí lidé si dávají různá předsevzetí – někteří na začátku roku, jiní hned po obdržené zprávě o své nemoci, jiní na prahu
svatopostní doby – doby přípravy na velikonoční svátky. Právě na toto období papež
František předává konkrétní doporučení.
Jedno z nich zní: „Děkuj (i když nemusíš)“.
Poděkovat všem členům Farní charity Lovosice nemusím, protože mne nikdo nenutí
rozkazem nebo tlakem.
   Vážení a drazí zaměstnanci Farní charity Lovosice, vážení spolupracovníci a dobrovolníci, sponzoři a příznivci: CHCI VÁM
PODĔKOVAT za vaši práci a snahu, za každý
dobrý skutek a dar.
   Kéž následující měsíce budou pro nás
všechny časem dobře využitým, aby dne
31. prosince 2018 mohl každý z nás říci:
Mám za sebou dobrý rok.
Bůh Vám žehnej!
P. Roman Depa
administrátor Římskokatolické farnosti
Lovosice

        3

Poděkování ředitelky
Vážení a milí spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a
partneři, děkuji vám za rok
2018.
V roce 2018 jsme i nadále, stejně jako
předchozích 22 let, pracovali na charitním
díle založeném na principu služby bližnímu
svému.
Pracovali jsme v pěti registrovaných sociálních službách prevence, realizovali jsme
OPZ projekt Práce a Rodina na podporu
zvýšení zaměstnanosti žen, realizujeme
investiční projekt IROP – Rekonstrukce azylového domu, několik víceletých doprovodných menších projektů a další neregistrované činnosti.  
Velice děkuji všem, kteří naši činnost podporují.

S úctou a přáním všeho dobrého
Mgr. Alena Maternová
Ředitelka Farní charity Lovosice
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Projekt Práce a rodina

Projekt Farní charity Lovosice:
Práce a rodina
Číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343
Doba projektu: 1. 2. 2017 – 31.1.2019
Financování projektu: Operační program
zaměstnanost – Evropské sociální fondy
Působnost: Lovosice
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
v kanceláři v ulici Školní 476/3
Cílová skupina: ženy ve věku do 29 let a
nad 55+ v evidenci ÚP a ženy ohrožené na
trhu práce
Počet klientů: 66 žen
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Projekt poskytuje veškeré služby pro účastnice bezplatně
Projekt Práce a Rodina pokračoval i v roce
2018, realizoval hlavně tyto aktivity:
Job poradna – tato klíčová aktivita probíhala průběžně v rámci realizace v celém
sledovaném období projektu. Této klíčové aktivity se účastnilo všech 66 účastnic
projektu, které měly podepsanou smlouvu.
Job poradna probíhala v individuální práci
s jednotlivci. V rámci Job poradny byli poskytovány služby právníka a částečně služby psychologa. Tyto služby byly vytíženy a
byly jak ze strany účastnic projektu, tak
ze strany pracovníků v přímé práci velice
ceněny. Rekvalifikace – v rámci projektu
proběhlo celkem 47 rekvalifikací hlavně
v oborech asistent pedagoga a pracovník
v sociálních službách.

Finanční gramotnost – tato klíčová aktivita
probíhala z velké většiny v rámci skupinových seminářů. V této aktivitě bylo zapojeno 47 účastnic projektu.
Dotovaná místa – období 08/2017 –
08/2018. Ve spolupráci s agenturou práce
bylo vytipováno 11 účastnic projektu, které
v rámci projektu prošly zvýšením kvalifikace, a těchto 11 účastnic podepsalo smlouvy
se školskými zařízeními na pracovní pozici
Asistent pedagoga ve školských zařízeních:
ZŠ Sady pionýrů, Lovosice, ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, MŠ Malé Žernoseky, ZŠ Speciální a ZŠ Praktická a Praktická škola Litoměřice, ZŠ Na Valech Litoměřice, MŠ Sady
pionýrů, Lovosice, ZŠ Třebívlice.
Koučink v rámci této aktivity proběhlo 24
termínů skupinových setkání a bylo celkem
zapojeno 47 účastnic projektu.
Pro klíčové aktivity Finanční gramotnost
a Koučink byly v roce 2018 zrealizovány 2
víkendové semináře. 7 seminářů proběhlo
pro 26 žen vždy od pátku do neděle (jeden v květnu 2018, druhý v listopadu 2018).
Evaluace a evaluační zpráva projektu –
poptávkovým řízením byla podepsána
smlouva s Regionální rozvojovou agenturou
a.s., která s námi spolupracovala na plnění indikátorů a klíčových aktivit projektu.
V rámci projektu je zpracována Evaluační
zpráva za celý projekt.
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – SAS FCHL
Identifikátor služby dle registrace:
3209417
Působnost: Lovosice a ORP Lovosice
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 10:00  
ambulantně, 10:00 – 16:00 terénní formou
tzn. v přirozeném prostředí rodin
Cílová skupina: rodiny s dítětem / dětmi
Počet klientů: 44 uživatelských rodin
(celkem 105 dětí, aktivně se pracuje s 30
z nich)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
materiálně podpořili přibližně 165 lidí
včetně dětí, aby mohli překonat tíživou
sociální situaci.
Cílem Sociálně aktivizační služby (SAS) je
zajistit včasnou a účinnou sociální pomoc
uživatelským rodinám v zájmu zachování
funkčnosti rodiny v přirozeném prostředí
skrze intenzivní spolupráci v oblastech:
podpory a rozvoje rodičovských kompetencí (zvláště v oblastech uspokojování potřeb
dětí), - v přístupu k řešení výchovných problémů, - sanovat rodiny v zájmu zabránění
odebírání dětí do ústavní péče, - podpora a
pomoc při stabilizaci rodiny jako funkčního
celku (zejména dluhová problematika, bytová problematika, zaměstnanost, vedení
domácnosti: včetně úklidu, vaření a hospodaření, pomoc se školní přípravou dětí),
- motivace a aktivizace aktivizovat rodiny
k řešení jejich sociální situace pomocí přirozených a dostupných zdrojů uživatelské
rodiny vycházející z individuálních požadavků, a to zejména v přirozeném prostředí
rodiny, prohlubovat sociální dovednosti a
kompetence rodiny v jednání a spolupráci
s veřejným sektorem, poskytovat zdravotní
a sociální osvětu.
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V rámci individuální práce s rodinou jsme
5 uživatelským rodinám poskytly doprovod
k soudu, 1 na policii. Jednu z uživatelských
rodin jsme podpořily a pomohly v procesu
s vyřízením svěření dětí do péče.
V průběhu roku 2018 se také zavedli případové porady, kde se společně s terénními pracovnicemi MĚÚ a pracovnicí OSPOD
plánuje další postup ohledně konkrétní rodiny. Se šesti rodinami jsme spolupracovali
a doprovázeli je do Speciálně pedagogické
poradny. Se třemi rodinami jsme spolupracovali ohledně řešení dluhové problematiky
na oddlužnění. U jedné uživatelské rodiny
se s pomocí širší rodiny podařily exekuce
vyřešit úplně. S uživateli sestavujeme finanční rozpočty. U čtyř rodin se podařilo
vyřešit otázku bydlení. Díky příspěvkům z
nadace Agrofert a nadace Terezy Maxové.
V roce 2018 sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi úzce spolupracovala s pracovníky OSPOD. Největší spolupráce byla s
OSPOD Lovosice u 4 klientských rodin a u
jedné rodiny spolupráce s OSPOD Roudnice nad Labem. V rámci OSPOD jsme také
spolupracovali s kurátorkou u dvou rodin,
kdy kurátorka měla dohled nad nezletilým
dítětem. V roce 2018 se pracovalo se šesti
rodinami, kde se spoluprací podařilo posílit
vzdělávací návyky dětí a nastavit funkční
spolupráci rodič škola.
Projekty a donátoři v roce 2018:
Krajský úřad Ústeckého kraje -POSOSUK 2
Krajský úřad Ústeckého kraje - Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2018
Město Lovosice – dotační titul - Sociální
služby zařazené základní síti v Ústeckém
kraji pro 2018
Nadace Agrofert Grant - podpora dětí hendikepovaných peostředím, ve kterém vyrůstají 2018
Nadace Terezy Maxové dětem – projekt Změna

Terénní služba pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Identifikátor služby dle registrace:
3189832
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: po-pá 8.00 – 16.00
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovectvím a etnické menšiny.
Počet dlouhodobých klientů: 450 klientů,
(1316 kontaktů a 966 intervencí)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 1
Služba je poskytována bezplatně
Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
materiálně podpořili přibližně 249 lidí.
Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením působí v rámci Lovosic a
přilehlých obcích pro lidi, kteří se potýkají
se zvlášť náročnou životní situací – např.
ztráta bydlení, problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě.
Pracovník terénní služby pomáhá v těchto
situacích lidem nastalou krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat. Cílová skupina:
osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovectvím a etnické menšiny.
V rámci terénní sociální služby jsme v roce
2018 poskytli zejména tyto činnosti: Pomoc s řešením a zvládáním náročných, či
problémových životních a sociálních situací. Zprostředkovat bydlení se v roce 2018
podařilo 249x, úspěšnost u podnájmů v
malé míře, převážně umístění na azylové domy, noclehárny či ubytovny. Pomoc
při jednání na úřadech, pomoc s orientací v sociálním systému a systému institucí, s vyřizováním administrativních úkonů
(úřední dokumenty, formuláře), využilo
553 uživatelů. Osobní doprovody uživatelům byly za daný rok poskytnuty 32x.  Pomoc v oblasti splácení dluhů využilo 435
uživatelů. Během tohoto roku se podařilo

zprostředkovat rekvalifikaci na pozici
ostraha, kde došlo k následnému zaměstnání. U dalších dvou uživatelů služby došlo
ke zprostředkování zaměstnání na pozici
APK (asistent prevence kriminality). Terénní služba dále zprostředkovala 132x hledání
vhodného zaměstnání.
Projekty a donátoři v roce 2018:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro rok 2018
Město Lovosice dotační titul - Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
obec Třebívlice
město Libochovice
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Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v Lovosicích
Identifikátor služby dle registrace: 6081367
Působnost: Ústecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá
Cílová skupina: ženy a matky s dětmi, které jsou bez přístřeší
Kapacita: 24 lůžek
Počet klientů: 26 dospělých žen a matek
s dohromady 43 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu: 128
dospělých žen a matek s dohromady 194
dětmi
Počet zaměstnanců v přímé práci: 8

Služba je poskytována za úhradu
spojenou s ubytováním.

Během
pobytu
se
uživatelky
učí
zvládnout a vyřešit své problémy
mezi které patří např. finanční gramotnost, zvládání péče o děti, řešení bytové
otázky a zaměstnání. Součástí poskytování
této služby je i podpora pedagožky volného času, která dvakrát do týdne dojíždí do
azylového domu, kde pracuje nejen s dětmi, ale poskytuje i výchovné a vzdělávací
poradenství matkám.
Během roku 2018 jsme podpořili v azylovém domě 26 dospělých žen a matek
s dohromady 43 dětmi, kterým bylo na
přechodnou dobu 1 roku poskytnuto bezpečné prostředí. Díky vzájemné spolupráci
se podařilo zvládnout jejich tíživou životní
situaci natolik, že se vrátily zpět do společnosti, osamostatnily se v pronajatých  
bytech či získaly nové zaměstnání.
Projekty a donátoři v roce 2018:

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
poskytuje pobytovou službu. Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba
určena, jsou matky s dětmi, těhotné a
samostatné ženy, které řeší tíživou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Azylový dům poskytuje ubytování
po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok.

        8

Krajský úřad Ústeckého kraje – Sociální
služby zařazené základní síti v Ústeckém
kraji pro 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje – Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2018
Město Lovosice – dotační titul - Sociální
služby zařazené základní síti v Ústeckém
kraji pro 2018
Nadace Agrofert - Grant rodiče samoživitelé - pro sociální službu - Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi v Lovosicích – na provoz Azylového domu – mzdové náklady
Nadace Terezy Maxové Dětem – Made by
Obec Čížkovice
Obec Keblice
Obec Třebenice

IROP - projekt - koupě a rekonstrukce budovy - Azylový dům

IROP – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích – projekt koupě a rekonstrukce budovy na adrese Karla Maličkého
418/2, 410 02 Lovosice 2016 – 2020.
Speciální poděkování patří nadaci RENOVABIS , která financova pro Farní charitu
Lovosice nákup budovy, do které po rekonstrukci bude přestěhován Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi.
V rámci Integrovaného operačního programu ve výzvě č. 30 IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Farní charita Lovosice
obdržela dotaci na rekonstrukci a vybavení
koupené budovy na adrese Karla Maličkého 418/2 – projekt Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi v Lovosicích číslo projektu
-  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002158.

Projekt Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi v Lovosicích číslo projektu -  CZ.06.
2.56/0.0/0.0/16_040/0002158.
V roce 2018 došlo v rámci realizace projektu Rekonstrukce a vybavení Azylového
domu v Lovosicích k uzavření I. přípravné
Etapy, která byla následně zmonitorována
a proplacena. Dále došlo k zadání Výběrového řízení na dodavatele stavby, které
bylo realizováno třikrát. Na základě třetího
VŘ byl vybrán dodavatel stavby s podanou
nejnižší cenovou nabídkou. Dne 14. 12. 2018
byla uzavřena smlouva o dílo a 4. 1. 2019
došlo k předání stavby, čímž začala II. Etapa projektu – Rekonstrukce. Smlouva o dílo
byla podepsána se stavební firmou Gerhard
Horejsek a spol., s.r.o.
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Sociálně terapeutické dílny
Identifikátor služby dle registrace:
8464374
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: po-pá  8.00-16.00
Cílová skupina: Lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let
Počet klientů v roce 2018: 35
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
V dílnách v rámci aktivizace je nabízeno několik  činností- aktivizační činnost (práce na
PC, procvičování psaní a čtení), praktické
činnosti (nácvik úklidu, nácvik vaření), terapeuticko relaxační činnosti (muzikoterapie, relaxace při malbě).
V roce 2018 jsme pro naše uživatele uspořádali několik akcí. Organizovali jsme turnaje
ve stolním fotbale a ping-pongu. Tyto akce
uživatelé ocenili i jako trénink na Krajské
sportovní hry osob se zdravotním postižením. Velmi úspěšnou akcí bylo loutkové
představení Sváťova Dividla, které bylo
uskutečněno na přání uživatelů.
V rámci vzdělávacích aktivit jsme pořádali
přednášky, např. na téma bezpečnost silničního provozu, významné události České
republiky, základů první pomoci, dále jak
se chovat k přírodě (ekologie) a bedesy vedoucí k posilování finanční gramotnosti.
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Projekty a donátoři v roce 2018:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
Město Lovosice
dotační titul - Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
Nadace ČEZ -  Podpora regionů

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež AMICUS
Identifikátor služby dle registrace:
6540812
Působnost: Lovosice
Provozní doba: po-pá 13.00 – 18.00 hodin
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26
let
Kapacita: 25 uživatelů
Počet klientů: 108 dětí a mladých lidí
z Lovosic a spádových obcí
Návštěvnost: 3499
Počet zaměstnanců v přímé práci: 3
Služba je poskytována bezplatně
Naše služba cílí na neorganizované děti a
mladé lidi ve věku 6 - 26 let pohybující se ve
městě Lovosice, kteří často zažívají nepříznivé sociální situace a vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a
péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit do
standartních volnočasových aktivit. Dávají
přednost pasivnímu trávení volného času
mimo domov a často se setkávají s náročnými situacemi. Prožívají komplikované životní události (např. rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy ve škole a
s přáteli), setkávají se s konfliktními společenskými situacemi (např. od přestupků k
trestné činnosti), mají negativní zkušenosti
a jejich chování je rizikové (předčasné a rizikové sexuální zkušenosti, šikana, užívání
návykových látek).
Uživatelům NZDM Amicus celoročně poskytujeme podporu a pomoc se školní přípravou. V rámci posilování sociálních dovedností a prevence sociálně patologických
jevů jsme pořádali v roce 2018 přednášky
na téma: „Láska a sebeláska“; „Práce hasičů a záchranářů“; „Knihy a čtení“; „Myslivost a ochrana přírody“; „17. listopad a co
se stalo“ a mnoho dalších zajímavých přednášek.
V rámci prevence a posilování vlastního sebevědomí a vlastních schopností a dovedností a v neposlední řadě také v edukační
činnosti v oblasti trávení volného času na-

p. ro uživatele různé výlety, exkurze, festivaly, tábory a další akce - vystoupení Lačho
Amicus v DSR Terezín, Tříkalová sbírka, kino
Litoměřice, bazén v Lovosicích, Aquapark v
Mostě a Matějská pouť, „Příměstský tábor“
= výlet do Úštěka, do Ústí nad Labem (Jump
park + ZOO), Opárno, přívoz Píšťanské jezero. Dále jsme v tropických vedrech byli
na koupališti v Lovosicích, kde jsme hráli i
volejbal. Díky tomu se nám podařilo naučit
spousty dětí plavat i naučit základy hry volejbalu. Také jsme chodili plavat do Plaveckého bazénu v Lovosicích a sportovali jsme
v tělocvičně ZŠ Antonína Baráka. Na konci
roku jsme uspořádali Mikulášskou a Vánoční besídku. V roce 2018 jsme zařadili novou
skupinovou aktivitu „Společné vaření“.
Projekty a donátoři v roce 2018:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb pro rok 2018
Město Lovosice dotační titul Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2018
Město Lovosice dotační titul –
Volný čas 2018 - Příměstský čas 2018 („I cesta je cíl“), Taneční soubor Lačho Amicus
Ministerstvo kultury – Lačho Amicus
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Dlouhodobé projekty Farní charity
Lovosice
SAMI SOBĚ
Projekt Sami sobě realizujeme již od 2015.
V roce 2018 v termínu od 18. – 25. 8. 2018
se uskutečnil týdenní pobyt v krásné obci
Branov v blízkosti hradu Křivoklát a nedaleko
řeky Berounky. Děti byly ubytované v objektu
mezi lesy, součástí objektu bylo hřiště a zázemí pro táboráky. Celý pobyt se nesl v rámci
projektu SAMI SOBĚ, kdy cílem projektu je
naučit děti být samostatné - plánují si cestu, sestavují si sami jídelníček a za dozoru si
připravují jídlo. Učí se pomáhat si ve skupině
navzájem a poznávají nová místa, sbírají zážitky. Za uplynulé čtyři roky jsme zrealizovali
5 pobytů. Celkem jsme podpořili 75 dětí a
mladistvých. Zrealizováno za podpory: Nadace Terezy Maxové Dětem, Diecézní charita
Litoměřice, Charita ČR – nadace Č. spořitelny, Města Lovosice
Made by
Uživatelky azylového domu se aktivně zapojují do průběžného projektu Made by, jehož
cílem je získat zkušenosti a znalosti týkající se
nejen finančního plánování, ale i praktických
dovedností. V roce 2018 bylo díky tomuto projektu podpořeno 15 dospělých žen a matek,
12 rodin s dohromady 28 dětmi. Zrealizováno
za podpory: Nadace Terezy Maxové Dětem
ZMĚNA
Projekt byl zaměřen na práci s dysfunkčními
rodinami s cíleným zaměřením na deprivované děti v oblasti odborné psychologické a speciálně pedagogické pomoci, dále se pracovalo
s edukací v oblasti informačních technik a zážitkové pedagogiky. Podpořil skrze asistovaný
kontakt udržení vazby mezi biologickým rodičem a dítětem a v poslední řadě profesionalizoval a vzdělával zaměstnance Farní charity
Lovosice. Projekt celkově podpořil 82 dětí a
mladistvých a celkem 38 dospělých osob. Zrealizováno za podpory: Nadace Terezy Maxové Dětem
TříkrálovÁ sbírka 2018
V rámci TS 2018 se koledovalo od 2. 1. do 12.
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1. 2018. Bylo vytvořeno 36 skupin koledníků
s celkem 33 kasičkami. Koledovalo se v obcích Lovosice, Sulejovice, Lhotka nad Labem,
Malé Žernoseky, Čížkovice, Lukavec, Keblice,
Třebívlice, Klapý, Sedlec, Poplze, Radovesice
a Velemín. 35 dětí se účastnilo koledování v
převleku za Tři krále. Díky štědrosti dárců a
obětavé snaze dobrovolníků se společným úsilím podařilo shromáždit 62 494,-Kč. Výtěžek
byl použit na spolufinancování rekonstrukce
azylového domu objektu K. Maličkého v Lovosicích. Zrealizováno za podpory mnoha
dobrovolníků z řad občanů Lovosic
Příměstský čas 2018
V době letních prázdnin Farní charita Lovosice
uspořádala 2 týdny příměstského tábora (9. –
13. 7. 2018; 27. – 31. 8. 2018). Během těchto 2
týdnů děti zažily spoustu zážitků, absolvovaly
několik výletů – Jumppark v Ústí nad Labem,
návštěva národního muzea v Praze a spousty
dalších. Těchto dvou týdnů se zúčastnilo celkem 32 dětí a mladistvých. Zrealizováno za
podpory: Diecézní charita Litoměřice, město Lovosice, nadace Agrofert
Taneční soubor Lačho Amicus
Taneční soubor Lačho Amicus - prezentoval
v roce 2018 své dovednosti na festivalech a
jiných vystoupeních. Prezentace romské kultury ve formě tance a také ve formě zpěvu
proběhla na 6 festivalech spolupracujících
organizací. Jednalo se o festivaly Khamoro
v Praze (červen 2018), na festivalu v Lovosicích (červenec 2018), Různobarevném festivalu v Ústí nad Labem (srpen 2018), Rómském
tanečním mini festivalu v Krásné Lípě (říjen
2018), Kale Jakha festivalu v České Lípě (září
2018) a nakonec na festivalu v Obrnicích (říjen
2018). Taneční soubor vystupoval na několika
akcích pořádaných městem Lovosice – Svatováclavská pouť, na akci „Pálení čarodějnic“,
tancem děti z tanečního souboru několikrát
zpříjemnily čas klientům v Centra sociální pomoci v Litoměřicích, v Čížkovicích a na akcích
DD Libochovice. Zrealizováno za podpory: Ministerstvo kultury ČR, město Lovosice

Neregistrované - doplňkové činnosti Farní charity Lovosice
Charitní šatník

Asistovaný kontakt

Charitní šatník je Farní charitou Lovosice
provozován 22 let. V roce 2015 byl charitní
šatník přestěhován do Azylového domu pro
ženy a matky s dětmi v Lovosicích a od té
doby slouží jako doplňková služba registrovaných sociálních služeb pro potřebné. I v
roce 2018 fungoval šatník v omezeném provozu a to každé úterý a ve čtvrtek v čase
od 13 h do 15 h. Celkem bylo za rok 2018
bezplatně vydáno ošacení a obuv 820 jedincům či rodinám.

Asistované setkávání dětí se svými biologickými rodiči nebo s druhým z rodičů. Pod
dohledem sociálního pracovníka se uskutečnilo v roce 2018 celkem 22 asistovaných
setkání. Díky realizaci asistovaných setkávání nezaniká vztah s biologickou rodinou,
tyto vzájemné vztahy jsou udržovány a
posilovány. Ve spolupráci s OSPOD a Litoměřickým soudem byla navázána spolupráce na další dvě rodiny, které budou v roce
2019 využívat naší službu.

Dobrovolníci

PMS – Probační služba

V roce 2018 docházelo do FCHL 5 dlouhodobých dobrovolníků, s nimiž byla sepsána dobrovolnická smlouva. Celkový počet
hodin, který dobrovolníci ze svého času
věnovali spolupráci s naší organizací, se
vyšplhal v roce 2018 na 480 hodin. Jednorázových či krátkodobých dobrovolníků jsme
v roce 2018 měli 23 s celkem 230 hodinami. V rámci Tříkrálové sbírky (2. 1. – 12. 1.
2018) se zapojilo 19 dobrovolníků s celkem
210 hodinami. Děkujeme

Probační službu realizuje Farní charita Lovosice již od roku 2009. V roce 2018 Terénní
služba umožnila výkon PMS třem odsouzeným. 3 odsouzení si v rámci alternativního
výkonu trestu odvedli celkem 348 hodin
prospěšných prací.

Studentské praxe
Farní charita Lovosice umožňuje studentům
pedagogicko-sociálních gymnázií a studentům vysokých škol realizaci povinných praxí. V roce 2018 v naší organizaci bylo na
praxích celkem 10 mladých studentů sociální práce či sociální pedagogiky. (AD – 3,
NZDM – 5, STD - 2)

Potraviny pomáhají + FEAD II
Farní charita Lovosice je dlouhodobě členem a odebírá z Potravinové banky v Praze. V rámci této spolupráce jsme se již 4
rokem v měsíci listopadu účastnili celodenní akce „Potraviny pomáhají“ v prodejně
Albert v Praze na Chodově. Celkem jsme
vybrali od dárců 3,3 t potravin a hygieny.
Děkujeme
V rámci projektu FEAD II bylo za rok 2018
bezplatně vydáno pro 675 potravinových
balíčků a hygienických potřeb jedincům či
rodinám.
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Výsledek hospodaření
Náklady 2018

v tis.

Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače
kancelářské potřeby, pomůcky k aktivizačním činnostem
hygienické potřeby, spotřební materiál, pohonné hmoty)
Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady

     659

Opravy a udržování

       21

Cestovné

     100

Nájemné

     669

Školení
Ostatní služby (právní poradenství, ekonomické, poštovné, telefon)

385

54
2 277

Mzdové náklady (vč. odvodů, pojištění atd.)

   7 425

Ostatní náklady celkem

         1

Náklady celkem

11 591

Výnosy 2018

v tis.

Tržby za vlastní výkony

     688

Dotace EU

  3 179

IP projekty Ústeckého kraje

  1 277

Dotace MK

      18

Dotace Krajský úřad Ústeckého kraje

  5 532

Dotace Úřad práce

        0

Dotace města Lovosice + ORP

     202

Nadační příspěvky

     623

Dary tuzemské

       72

Dary zahraniční

        0

Výnosy celkem

11 591

Výsledek hospodaření 2018
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018                       21,91
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018     18,83
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Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme a věříme,
že nám svoji přízeň zachováte i do budoucna.

V roce 2018 naši činnost podpořily:
Dárci z řad organizací či jednotlivců,
poděkování patří:

Sváťovo divido Litoměřice

David Mazánek – Restaurace Trávčice

Nadační fond Mana potřebným

Galerie Butovice za dárky na Váno-

Billa

ce pro děti

Lesy České republiky

Církev bratrská v Zahrádkách, Ústí nad

Paní Voss z Prahy, která nám dává na

Labem za dárky na Vánoce pro děti

Vánoce dárky pro děti

Český rybářský svaz za kapry na Vánoce

Květinářství Veronika Srbová Lovosice

Gymnázium Lovosice

Oblečení Duha Lovosice

Paní Michaela Boháčová

Pan Jirásek – Sedlec

a paní Růžena Peterová

Manželé Černohorští – Sauna Lovosice

Paní Jana Havlíčková,

za dlouhodobou spolupráci

Pan Ladislav Konečný

Paní Marie Horké

Pekárna Šubrt Lovosice
Potraviny Krátký
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Podporovatelé:

