FARNÍ CHARITA LOVOSICE

v ýroční zpr áva 2020
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Farní charita Lovosice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

FARNÍ CHARITA
LOVOSICE

Poslání, vznik, působnost, struktura
Poslání organizace: Charita pomáhá lidem
v nouzi. Její pomoc 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 je 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.
Působnost: Lovosice a spádové obce

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

Rada farní charity:
statutární zástupce farní charity Mgr. Alena Maternová,
lovosický farář –
P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB
ekonom organizace – Bc. Lukáš Malý.
Kontakty: www.fchlovosice.cz
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Úvodní slovo

Nedávno jsme se loučili s uplynulým rokem.
Nahlédněme, jaký byl ve Farní charitě Lovosice.
Žijeme už rok v čase pandemie a s ní spojeného lockdownu. Vše se zastavilo – obchody, služby, školy. Chtěli bychom svůj život
vrátit do zajetých kolejí. Tento čas však je
jedinečná příležitost k zamyšlení.
Současné západní vnímání lidského života
a jeho smyslu staví na materiálních potřebách jednotlivce na úkor společnosti.
Mnohé se zastavilo, bohužel se nezastavila
touha některých lidí vydělat a vyzískat na
jakékoliv situaci.
Rovněž se setkáváme s mnoha protichůdnými názory, o jejichž neobjektivnosti
a nepravdivosti, nelze pochybovat, které
zároveň není úplně snadné na první pohled rozeznat co je pravda a co lež. Více
než jindy na nás doléhá nutnost rozlišovat,

abychom dokázali rozeznat podstatné od
podružného. Naše celosvětová společnost
ušla velký kus cesty. Pandemie je pro nás
milníkem, časem vše přehodnotit, změnit
smýšlení a posunout se dál.
Už řecké předkřesťanské slovo metanoeite
(obraťte se) nabízí řešení. Změnit cíl, vydat
se jiným směrem. Změnit, ale jak? Vydat
se kam? Jak obnovit svůj život? Skrze víru?  
Především potřebujeme obnovit vztahy
s našimi bližními a s Bohem – s autorem našeho světa i nás samotných. Začněme všední situace řešit, jak je prožíval a řešil Ježíš
– dokonalý člověk a Bůh – který je Cesta,
Pravda a Život.
Na uplynulý rok nebudeme vzpomínat pro
významná shromáždění, nýbrž pro velké
úsilí, obavy, nejistoty, ale především pro
veliké nasazení a odvážné činy, často neviditelné. Byl to rok hrdinů, často neznámých.
Pro Charitu Lovosice je to rok dokončení rekonstrukce a zabydlení nové budovy
azylového domu pro ženy a matky s dětmi.
Rok rutinních, ale nezbytných aktivit. Rok
příprav na nové projekty. Především však
je to rok mimořádných a rychlých inovativních činů, které se rodily v běhu, tak jak
bylo nutné řešit nastalé situace pro dobro
potřebných. Statistiky, čísla a tabulky jen
málo vypovídají o úsilí a nasazení zúčastněných. O to více si ředitelka a celý tým
pracovníků zaslouží poděkování a ocenění
za tvořivost a neutuchající úsilí při hledání způsobů, jak pomoci, když vyzkoušené
a zaběhlé cesty není možné využívat. Dík
patří i dobrovolníkům a podporovatelům.
Děkuji i vám všem za Vaši přízeň, podporu
a pochopení křesťanské charitní služby.
Dobrý Bůh Vás všechny odměň a žehnej
Vám i Vašim blízkým!
P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB kaplan pro pastoraci Romů a duchovní správce
v Lovosicích
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Poděkování ředitelky
Vážení a milí, děkuji vám za rok 2020.
V roce 2020 se chod naší organizace nezastavil. Pracovali jsme, a to možná s ještě
větším vypětím sil. Museli jsme se jako
všechny organizace poskytující sociální
služby, vypořádat s řadou nařízení, omezení, doporučení. Rok 2020 byl pro naši organizaci velice intenzivní.
Zažili jsme karanténu v azylovém domě,
pracovníky v karanténě, či nakažené, šili
jsme roušky a rozdávali je potřebným,
zajišťovali telefonní krizovou linku a začali rozvážet nákupy potravin, případně
vyzvednuté léky osobám v karanténě či
nemocným, zpracovávali krizové plány
pro fungování služeb, naučili se pracovat
v online prostředí. V oblasti investic jsme
dostavěli, vybavili a zkolaudovali Dům Panny Marie Pomocné pro pobytovou službu
a pořídili nové osmimístné auto pro potřeby
terénních služeb. Udrželi jsme v provozu
všech pět registrovaných služeb a v době
letních prázdnin se podařilo uspořádat dva
týdny příměstského tábora pro děti.
Toto vše se podařilo díky obětavé práci zaměstnanců a finanční podpoře našich dárců
a donátorů z řad jednotlivců a nadací či nadačních fondů a podpoře ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje a z evropských
investičních programů IROP.
Jsme připraveni i v roce následujícím plnit
své úkoly a reagovat na nové situace a nová
témata, která se budou stávat znatelnějšími a intenzivnějšími.
Všem vám ze srdce přeji sílu k hledání radosti a klidu v srdci.
Velice děkuji za podporu našich činností.
S úctou a přáním všeho dobrého.
Mgr. Alena Maternová
ředitelka organizace

4

Pandemie COVID - 19
Naše organizace se zapojila do řešení následků pandemie COVID – 19, která zasáhla
celý svět. V rámci této pandemie byla zřízená krizová linka pro občany Lovosic a spádových obcí, na kterou bylo možno zavolat
ohledně aktuální ordinační doby lékařů,
informacích o odběrových místech, pomocí
s vyřízením státní sociální podpory a pomoci v této nelehké době. Dále byla pro občany zřízena pomoc s nákupem a dovozem
základních potravin, hygienických potřeb
a vyzvednutí léků a zdravotních pomůcek
z lékárny.
Zaměstnanci se spolu s klienty se zapojili
do šití roušek nejen pro klienty služeb naší
organizace, ale i pro širokou veřejnost, což
se povedlo za podpory Nadace Terezy Maxové dětem, která zafinancovala nákup veškerého materiálu určeného k šití látkových
roušek (jehly, nitě, bavlněná plátna, gumičky…). Dále z Nadace Terezy Maxové dětem
došlo k financování krizových balíčků se základními potravinami a vitamíny.

Spolupracovali jsme i na projektu Charity ČR – Na vlně pomoci proti bezmoci.
Z tohoto projektu mohli čerpat finanční
prostředky osoby, které byli ve spojitosti
s COVID – 19 v tíživé životní situaci (ztráta zaměstnání, nedostatek finančních prostředků po karanténě, pozastavení možnosti podnikání, aj.) Naše organizace pomáhala
se sestavením žádostí lidem, kteří byli zasaženi dopadem této situace. Na základě
schválených žádostí mohli zaplatit např.
nájemné bytu, provozovny, zálohy na vodné
a stočné, elektřinu, plyn.
Rok 2020 nebyl vůbec jednoduchý. I přesto
se povedlo zachovat základní sociální poradenství, distribuovat roušky, dezinfekce,
krizové balíčky a pomoc našim klientům
a občanům z Lovosic a spádových obcí. Vše
vznikalo nově, nové postupy, nové metodiky, ale i přesto se nám podařilo tuto situaci
zvládnout a co nejvíce pomoci potřebným.

Během pandemie COVID – 19 jsme byli podpořeni i z dalších organizací na vícenáklady
spojené s řešením této situace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace ČEZ
Nadace AGROFERT
Nadační fond ALBERT
Dále děkujeme všem, kteří nám darovali
velké množství dezinfekce, dezinfekčních
gelů, roušek a respirátorů, které jsme mohli
redistribuovat mezi potřebné:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Diecézní charita Litoměřice
Nadační fond Děti dětem
Lovochemie, a. s.
Lafarge Cement, a.s.
Tomáš a jeho Hromová parta
a další dárci
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IROP - projekt, koupě, rekonstrukce
a vybavení budovy - Azylový dům

IROP – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v Lovosicích – projekt koupě, rekonstrukce
a vybavení budovy na adrese Karla Maličkého 418/2, 410 02 Lovosice 2016 – 2020.
Speciální poděkování patří nadaci RENOVABIS,
která financovala 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.
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. Během roku 2019

docházelo ke stavebním úpravám v objektu
na základě smlouvy o dílo ze dne 14. 12.
2018, které realizovala firma Gerhard Horejsek a spol. s. r. o. Kompletní rekonstrukce byla předána zpět Farní charitě Lovosice
do užívání dne 13. 1. 2020.
V rámci třetí etapy projektu bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele vybavení ve
3 částech – A) nábytek, B) elektro, C) IT. Výběrové řízení vyhrála firma Gerhard Horejsek a spol. s. r. o., kupní smlouvy byly podepsány 18. 12. 2019. Vybavení bylo předáno
do užívání 15. 4. 2020 a o měsíc později
došlo k přestěhování služby Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi do nově vybavené
a zrekonstruované budovy a služba změnila
název na Dům Panny Marie Pomocné.
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FCHL Dům Panny Marie Pomocné

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
podpořili přibližně 117 lidí, včetně dětí.
Azylový dům se dne 15. května 2020 přestěhoval do nově zrekonstruované budovy se
změnou názvu – Dům Panny Marie Pomocné.
Pobytová sociální služba Dům Panny Marie
Pomocné poskytuje služby sociální prevence, kdy pomáhá ženám a matkám s dětmi
překonat jejich těžkou životní situaci, která
je spojena se ztrátou bydlení. Realizací této
sociální služby se zachovává rodinné soužití,
a předchází se odebírání dětí z péče matky.
Během pobytu se uživatelky učí zvládnout
a vyřešit své problémy mezi které patří např.
zvládání péče o děti, řešení bytové otázky,
dluhové problematiky, zařízení důležitých
dokladů, podpora a pomoc v zařízení sociálních dávek, finanční gramotnost, vyhledání vhodných lékařů, základních či mateřských škol a v neposlední řadě i zaměstnání.
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Služba je poskytována za úhradu spojenou
s ubytováním.
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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: 29 dospělých žen a matek
s dohromady 42 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu: 111
dospělých žen a matek s dohromady 180
dětmi
Počet zaměstnanců v přímé práci: 8

PA

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

FARNÍ CHARITA
LOVOSICE

Součástí poskytování této služby je i podpora pedagožky volného času, která 2x týdně dojíždí do azylového domu, kde pracuje
nejen s dětmi, ale poskytuje i výchovné
a vzdělávací poradenství matkám.
Během roku 2020 jsme podpořili v azylovém
domě 29 dospělých žen a matek s dohromady
42 dětmi, kterým bylo na přechodnou dobu
1 roku poskytnuto bezpečné prostředí. Díky
vzájemné spolupráci se v roce 2020 podařilo vrátit do bytů 12 žen s dětmi. Zaměstnání
si získalo 9 uživatelek.
Projekty a donátoři v roce 2020:
Krajský úřad Ústeckého kraje – POSOSUK III
Krajský úřad Ústeckého kraje – Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2020
Město Lovosice – dotační titul – Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji pro rok 2020
Nadace Terezy Maxové dětem – Made by,
Spolu doma
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové –
dovybavení nového azylového domu
Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme –
dovybavení nového azylového domu
Nadace Agrofert – Vánoční dárky pro děti
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FCHL Nízkoprahové zařízení

pro děti a mládež AMICUS
Identifikátor služby dle registrace:
6540812
Působnost: Lovosice
Provozní doba: po-pá 13.00 – 18.00 hodin
v době školních prázdnin je provozní doba
8:00 – 16:00 hodin
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let
Kapacita: 25 uživatelů
Počet klientů: 89 dětí a mladých lidí
z Lovosic a spádových obcí
Intervence: 1007
Návštěvnost: 3657
Počet zaměstnanců v přímé práci: 4
Služba je poskytována bezplatně
Služba je poskytována dětem a mládeži
ve věkovém rozmezí 6 až 26 let. Uživatelé
jsou buď z Lovosic, nebo z blízkého okolí.
Jedná se většinou o děti a mládež, jež se
nechtějí, neumí nebo nemohou zapojit do
standartních volnočasových aktivit. Děti se
často potýkají s nepříznivou rodinou situací, prožívají složité situace, které neumí
nebo nemají mnohdy s kým řešit. Často se
setkávají s odtažitým jednáním svých vrstevníků, které vede k utváření vlastní komunity. Následně se uchylují k rizikovému
chování, jako je užívání návykových látek,
krádeže a další patologické jevy. I přes nepříznivou situaci v roce 2020 jsme s dětmi
během léta uspořádali příměstský tábor,
který byl finančně podpořen společností
Manna potřebným.
V roce 2020 v rámci individuální práce proběhlo 3657 intervencí, v rámci skupinové
práce se uskutečnilo 393 skupinových aktivit zaměřených na bezpečné chování a jeho
prevenci a 614 setkání zaměřených na podporu a pomoc se školní přípravou.

Naše nízkoprahové zařízení nabízí dětem
distanční výuku, jež pomohla několika desítkám žáků ke zlepšení, k ustálení prospěchu a zejména k dodržování aktivní účasti
během online vyučování. Takže nezoufáme
a naše motto pro rok 2021 zní:
,,Všechno zlé je k něčemu dobré“.
Projekty a donátoři v roce 2020:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro rok 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb pro rok 2020
Fond hejtmana Ústeckého kraje –
Volný čas 2020
Město Lovosice dotační titul –
Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2020
Město Lovosice – dotační titul – Volný čas 2020
Mana Potřebným – volný čas 2020

8

FCHL 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 2020: 34
Počet zaměstnanců v přímé práci: 3
Služba je poskytována bezplatně
Dílny nabízí svým klientům činnosti aktivizační, praktické a terapeuticky relaxační.
Uživatelé si u nás mohou osvojit dovednosti
jako je psaní, čtení, práce s PC, kde mohou
hledat například zaměstnání a rozšířit tím
další své schopnosti. Dále je zde možnost
nácviku vaření, úklidu a dalších užitečných
činností spojenými s péčí o domácnost.
V roce 2020 jsme se věnovali především terapeuticko – relaxačním činnostem, během
nichž naši uživatelé vyráběli svíčky a další
dárkové předměty. Díky těmto aktivitám
a píli uživatelů, byla založena facebooková stránka „lovodoplňky“, která se koncem
roku těšila kladné odezvě z řad široké veřejnosti.
Ačkoliv byl rok 2020 znát na možnostech
docházky uživatelů v souvislosti s Covid 19
situací, nic to nezměnilo na jejich nasazení a zápalu pro jejich oblíbené činnosti.
Uskutečnilo se 456 setkání zaměřených na
sociální aktivizaci a terapeuticky relaxační
činnost, 112 setkání zaměřených na praktické činnosti, 99 setkání zaměřených na
aktivizační činnosti – psaní, čtení, malba,
149 setkání podporující pracovní návyky
jako například výroba náramků z korálků,
svíček, mýdel.

Projekty a donátoři v roce 2020:
Krajský úřad Ústeckého kraje - Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji pro rok 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje - Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2020
Město Lovosice - dotační titul - Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji pro rok 2020
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FCHL 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: 35 uživatelských rodin
(s celkem 95 dětmi)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
Fakultativní služby:
- potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
materiálně podpořili přibližně 140 lidí
včetně dětí.
Cílem Sociálně aktivizační služby je poskytnout podporu a pomoc rodinám s dítětem
/ děti, které se ocitly v nepříznivé sociální
situace (ztráta bydlení, zaměstnání, exekuce…). Tato služba je také určena pro rodiny s dítětem / dětmi, u kterého je jeho
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace a u kterého
existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Motivace a aktivizace rodiny k řešení jejich sociální situace s pomocí přirozených
a dostupných zdrojů uživatelské rodiny,
vycházející z individuálních požadavků,
a to zejména v přirozeném prostředí rodiny.
V roce 2020 jsme spolupracovaly s OSPOD v Lovosicích u 6 uživatelských rodin, u 1 rodiny spolupráce OSPOD Roudnice nad Labem, u 1 rodiny OSPOD
Litoměřice, v rámci OSPOD jsme také
spolupracovaly s kurátorem u 4 rodin, kdy
kurátor měl dohled nad nezletilými dětmi.

Naplňování cílů naší služby v roce 2020:
práce, životopisy, bydlení – 219 intervencí,
finance, splátkové kalendáře, exekuce – 106
intervencí, školní příprava, vzdělávání, prospěch – 208 intervencí, pomoc při vyplňování formulářů – 27 intervencí, individuální žádosti nadace – 9 intervencí a 16 doprovodů,
pěstounská péče – zařízení u jedné rodiny.
V průběhu roku 2020 jsme se zapojily
v rámci partnerské smlouvy s OÚ Lukavec
do projektu IROP – sociální byty Lukavec.
V tomto projektu je 11 bytů o velikosti 1kk –
3kk, všechny se ještě v tomto roce obsadily.
Pravidelně dojíždíme k těmto rodinám na
konzultace a při případných obtížích, které
řeší, jsme jim k dispozici.
Projekty a donátoři v roce 2020:
Krajský úřad Ústeckého kraje -POSOSUK II
Krajský úřad Ústeckého kraje - Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2020
Město Lovosice – dotační titul - Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji pro rok 2020
Obec Lukavec – partnerská spolupráce
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FCHL 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: 25, Počet klientů: 164 (926 kontaktů a 911 intervencí)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 1

Terénní služba dále zprostředkovala 119 intervencí při hledání vhodného zaměstnání,
u čtyř uživatelů se pracovní smlouva prodloužila na dobu neurčitou. V letošním roce
terénní služba redistribuovala dezinfekci,
roušky a zprostředkovávala uživatelům
aktuální informace k vládním opatřením
Covid 19.

Služba je poskytována bezplatně

Krajský úřad Ústeckého kraje - Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji pro rok 2020
Krajský úřad Ústeckého kraje - Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2020
Město Lovosice - dotační titul - Sociální
služby zařazené v základní síti v Ústeckém
kraji po rok 2020

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
podpořili přibližně 265 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.
problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě. Pracovník terénní
služby pomáhá v těchto situacích lidem
nestálou krizi řešit a pomoci kritickou fázi
překonat.
V rámci této služby poskytujeme zejména
tyto činnosti: Pomoc s řešením a zvládáním náročných, či problémových životních
a sociálních situací, s hledáním bydlením.
Za rok 2020 se podařilo vyhledat bydlení
173x v noclehárnách, ubytovnách a azylových domech. Pomoc při jednání na
úřadech, pomoc s orientací v sociálním
systému a systému institucí, s vyřizováním administrativních úkonů (úřední dokumenty, formuláře) - využilo 269 uživatelů.
Osobní doprovod uživatelům byl za daný
rok poskytnut 26x.  Pomoc v oblasti splácení dluhů využilo 242 uživatelů.

Projekty a donátoři v roce 2020:
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Automobil pro SAS FCHL a TP

Projekt Farní charity Lovosice:
Automobil pro SAS FCHL a TP
Číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010849
Doba projektu: 3.2.2020

Spolufinancování projektu:

Cílem projektu byla investice do sociální
infrastruktury – nákup nového automobilu.
Nový automobil tak zajistil flexibilnější časový managment každého jednotlivého sociálního pracovníka v SAS FCHL a TP, zrychlíil
a rozšířil tzv. „pole působnosti“. 3. února
2020 došlo k převzetí nového osmimístného
automobilu Ford Transit Custom od vítěze
výběrového řízení AUTO IN, s. r. o. Projekt
je financován Evropskou unií – Integrovaný
regionální operační program Partnerská
spolupráce s obcemi – Lukavec, Keblice,
Velemín a městem Libochovice.
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FCHL Dlouhodobé projekty Farní charity

Lovosice

MADE BY
Uživatelky azylového domu se aktivně zapojily do projektu Made by, která se skládá
z části teoretické a praktické. Cílem je získat
znalosti týkající se finančního plánování, ale
také rozvíjet a osvojovat si praktické dovednosti vedoucí ke snazšímu přístupu k získání
zaměstnání. V roce 2020 bylo díky tomuto
projektu podpořeno 13 dospělých žen a matek, 10 rodin s dohromady 19 dětmi.  
Zrealizováno za podpory: Nadace Terezy
Maxové dětem

SPOLU DOMA!
V rámci grantového programu prevence jsme
byli podpořeni v projektu Spolu doma, který
je zaměřen na prevenci v oblasti práce s nefunkčními rodinami s cíleným zaměřením na
děti. V rámci projektu jsme pracovali jak s rodinou jako celkem, tak i se samotnými dětmi,
které jsou nejvíce zranitelné. Projekt byl realizován v azylovém domě formou pedagoga
volného času.
Zrealizováno za podpory: Nadace Terezy
Maxové dětem

SAMI SOBĚ
V rámci pandemie Covid – 19 byl projekt z důvodu nepříznivé situace pozastaven.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V rámci Tříkrálové sbírky 2020 se koledovalo
od 2. 1. do 12. 1. 2020. Bylo vytvořeno celkem
38 skupin koledníků s 38 kasičkami. Koledovalo se v obcích a městech: Čížkovice, Keblice, Klapý, Lhotka n. / L., Lovosice, Lukavec,
Malé Žernoseky, Poplze, Radovesice, Sedlec,
Sulejovice, Třebívlice, Velemín, Milešov. Celkem se do akce zapojilo 29 dětí v převleku
za Tři krále. Díky štědrosti dárců a obětavé
snaze dobrovolníků se podařilo shromáždit
74 985,- Kč. Výtěžek byl použit na spolufinancování rekonstrukce azylového domu
– objekt K. Maličkého v Lovosicích a spolufinancování automobilu pro terénní programy.
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FCHL Ostatní činnosti

Farní charity Lovosice

Dobrovolníci

PMS - Probační služba

V roce 2020 docházeli do FCHL 3 dlouhodobí dobrovolníci, s nimiž byla sepsána dobrovolnická smlouva. Celkový počet hodin,
který dobrovolníci ze svého času věnovali
spolupráci s naší organizací je 60 hodin.
V rámci Tříkrálové sbírky (2.1. – 12.1. 2020)
se zapojilo 20 dobrovolníků s celkem 210
hodinami. Děkujeme.

Probační službu realizuje Farní charita
Lovosice již od roku 2009. V roce 2020 Terénní služba umožnila výkon PMS jednomu
odsouzenému, který v rámci alternativního výkonu trestu odvedl celkem 3,5 hodiny
prospěšných prací, následně došlo k přeměně trestu na odnětí svobody.

Potravinová, hygienická
a materiální pomoc - FEAD II

Studentské praxe
Farní charita Lovosice umožňuje studentům sociálněpedagogických středních škol,
gymnázií a studentům vysokých škol realizaci povinných praxí. V roce 2020 v rámci
pandemie COVID 19 v naší organizaci nebyla poskytnuta žádná praxe – s ohledem na
danou epidemiologickou situaci.

V rámci projektu FEAD II – Fond evropské
pomoci nejchudším osobám bylo za rok
2020 bezplatně vydáno celkem 721 kusů
balíčků potravinové, hygienické a materiální pomoci jedincům či rodinám.

Asistovaný kontakt
Asistované setkávání dětí s biologickými
rodiči, s druhým z rodičů nebo setkání sourozenců pod dohledem sociálního pracovníka. Asistované kontakty jsou proto, aby
se udržely vztahy mezi biologickými rodiči
nebo sourozenci. V průběhu roku 2020 probíhal pouze 1 asistovaný kontakt, a to styk
sourozenců, kteří nebydlí ve společné domácnosti. Za rok 2020 byl asistovaný kontakt uskutečněn v počtu 17 setkání.
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Výsledek hospodaření 2020
Výdaje 2020

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

     750

Opravy a udržování

     154

428

Cestovné

25

Nájemné

     358

Školení

       16

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

291

Mzdové náklady (vč. odvodů, pojištění atd.)

   8 731

Ostatní náklady celkem

      649

Výdaje celkem

11 402

Příjmy 2020

v tis.

Příjmy za vlastní služby

      620

Dotace EU

         0

IP projekty Ústeckého kraje

5 645

Dotace MPSV ČR

      583

Dotace Krajský úřad Ústeckého kraje

   3 347

Dotace MK

         0

Dotace města Lovosice + ORP

222

Nadační příspěvky

      351

Dary

      128

Ostatní výnosy

      667

Příjmy celkem

11 563

Výsledek hospodaření 2020

161

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020                       18
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020     17
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Podporovatelé:

LOVOSICE

LUKAVEC

TŘEBÍVLICE

ČÍŽKOVICE

VELEMÍN
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LIBOCHOVICE

KEBLICE

TŘEBENICE

Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme a věříme,
že nám svoji přízeň zachováte i do budoucna.
Děkujeme za podporu v roce 2020 obcím:
Lukavec, Třebívlice, Čížkovice, Velemín, Libochovice, Keblice, Třebenice.

V roce 2020 naši činnost podpořili:

Nadační fond Mana potřebným

Pan Jirásek - Sedlec

Billa

Pan Tomáš Radosta

Lesy České republiky

Paní Lucie Kolerová

Křesťanský sbor Petra Chelčického, Lovosice

Paní Kateřina Poborská

Nadační fond Děti dětem

Pan Jaromír Voříšek a kol.

Jahodárna Brozany nad Ohří

Pan Novák

Manželé Černohorští

Paní Jana Čmejlová

Pekárna Šubrtová - Lovosice

Paní Helena Šupová

Potraviny Krátký

Paní Lipová

Coca - Cola

Pan Čichovský

Rodinné centrum Mšeno

Pan František Špidla

DAS STYL, v.o.s.p.

Pan Karel Hovad

Hoan Quyen Van

Paní Jaroslava Černá
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O PROVEDENÉM AUDITU
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