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Výroční zpráva 2010
MOTTO
„„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem

na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou“.
(Mt 25, 35 – 37)

SLOVO ÚVODEM
Je za námi další rok činnosti, pomoci těm, kteří potřebují pomoc a dostává se
Vám do rukou Výroční zpráva Farní charity Lovosice za rok 2010. V roce

2010 se Farní charita Lovosice zaměřila na rozvoj aktivit, které již realizovala
v předchozích letech: registrované sociální služby i aktivity/služby sociálněcharitativního charakteru. Z registrovaných sociálních služeb to v roce 2010
byla Charitní pečovatelská služba, Amicus, Amicus – předškolní klub, Terénní
služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z ostatních aktivit v roce
2010 to byl sociální (charitní) šatník, realizace druhého ročníku festivalu
Savore Jekhetane, organizace Tříkrálové sbírky a půjčování kompenzačních
pomůcek. Průřez naší činnosti Vám nabízíme na následujících stránkách.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří v loňském roce jakýmkoliv

způsobem podpořili činnost a práci
Charity. Děkuji všem
spolupracovníkům i dobrovolným pracovníkům, bez jejichž přičinění a
obětavé práci bychom nemohli pomáhat těm, kteří se ocitli v nepříznivé
situaci a kteří a kteří naši pomoc potřebují. Poděkování rovněž patří
všem donátorům a sponzorům, stejně jako partnerským institucím či
organizacím.

S úctou Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, ředitelka Farní charity
Lovosice

Základní údaje o organizaci
Název organizace:

Farní charita Lovosice

Zřizovatel:

biskupství litoměřické

Právní postavení:

církevní právnická osoba

Adresa:

Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice (do října 2010)

2010)

Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice (od listopadu

IČ:

46770321

Bankovní spojení:

1003992329/0800, Česká spořitelna

Telefon, fax:

+420416531146

E-mail:

fch.lovosice@centrum.cz

URL:

www.fchlovosice.cz

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, DiS

Farní charita Lovosice je církevní právnickou osobou, ustanovenou zřizovacím
dekretem diecézního biskupa litoměřické diecéze v roce 1993, a sice na dobu
neurčitou. FCH, byť součástí římskokatolické církve a územní složkou Diecézní
charity Litoměřice dle Kodexu kanonického práva (dále je DCH), je
samostatnou právnickou osobou dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností ve znění
pozdějších úprav, a je registrována v rejstříku právnických osob vedeném
Ministerstvem kultury ČR (registrována 30. 10. 1996).
Posláním Farní charity Posláním Farní charity Lovosice je pomoc lidem v nouzi,
vycházející z křesťanských zásad bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou
příslušnost, barvu pleti, národnost, jazyk, věk, zdravotní stav, ekonomickou
situaci, pověst, zásluhy, rozumovou úroveň, bez přihlédnutí k tomu, jak se podílí
na životě společnosti, k jejich víře.
Předmětem činnosti FCH: je zřizování a provozování sociálních zařízení a
služeb, sociálně-zdravotnických a zdravotnických zařízení a služeb.
FCH sídlí v Lovosicích a její působnost kopíruje území lovosické farnosti, tj.
partikulární územní celek katolické církve, tzn. Lovosice a přilehlé obce.

Kontaktní údaje
AMICUS
Druh: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
Telefon: 732 345 215, 416 535 033
Provozní doba: po – pá 14.00 – 19..00
Vedoucí projektu: Petra Szaffnerová Bímonová
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz
AMICUS PŘEDŠKOLNÍ KLUB
(s programem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Druh: sociálně asistenční služby pro rodiny s dětmi
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
Telefon: 732 345 215, 416 535 033
Vedoucí projektu: Petra Szaffnerová Bímonová
Provozní doba: po – pá 8.00 – 16.00 hod
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Adresa: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Kontaktní tel.:
416 531 146, 731 604 005
Kontaktní osoba: Petra Szaffnerová Bímonová
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (dle potřeby uživatele služby) a
v případě potřeby rovněž o víkendech
E-mail: fch.lovosice@centrum.cz

TERÉNNÍ SLUŽBA PRO OSOBY OHROŽENÉ SOC. VYLOUČENÍM
Druh: terénní programy
Tel.: 416 531 146
Mobil: 731 557 637
Kontaktní osoba: Dagmar Lendelová
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (od pondělí do pátku)
Šatník
Adresa:
Mobil:
Provozní doba:
16.00

Nádražní 805, 410 02 Lovosice
731 604 005
Po 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00, St 9.00 – 12.00 13.00 –

Půjčování kompenzačních pomůcek
Adresa:
Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Telefon:
416 531 146, 731 604 005
Kontaktní osoba:
Petra Szaffnerová Bímonová

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT FARNÍ CHARITY LOVOSICE

Služby sociální prevence
AMICUS
Druh: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
Telefon: 732 345 215, 416 535 033
Provozní doba: po – pá 14.00 – 19..00
Vedoucí projektu: Petra Szaffnerová Bímonová
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz
Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé sociální
situaci ohrožené sociálním vyloučením (ze sociálně, socio-kulturně a socioekonomicky znevýhodněného prostředí, z romských komunit – vyloučených
romských lokalit) ve věku od 6/7 let (od nástupu školní docházky) do 26 let.
Působnost zařízení: místní
Poskytované služby: Obsahem služby je organizace a realizace volnočasových,
edukačních, společenských aktivit, prostřednictvím kterých chceme přispívat
ke zkvalitnění života uživatelů a jejich uplatnění v životě (a integraci do
společnosti v nejširším slova smyslu), jakožto k předcházení sociálněpatologických jevů a eliminaci důsledků, které mohou vyplývat či souviset
s životem v prostředí ohroženém sociální exkluzí.
Provozní doba zařízení: po – pá od 14.00 do 19.00 hod (včetně prázdnin)
Počet klientů: V roce 2010 navštívilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
254 uživatelů.

AMICUS PŘEDŠKOLNÍ KLUB
(s programem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Druh: sociálně asistenční služby pro rodiny s dětmi
Adresa: Nádražní 805/16, 410 02 Lovosice
Telefon: 732 345 215, 416 535 033
Vedoucí projektu: Petra Szaffnerová Bímonová
Provozní doba: po – pá 8.00 – 16.00 hod
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
bez vnější pomoci překonat.
cílová skupina 1: děti v předškolním věku (tzn. ve věku od 3 do 6ti,
případně 7 let – do nástupu do školy) ze sociálně, socio-kulturně,
ekonomicky či jinak znevýhodněného prostředí;
- cílová skupina 2: rodiny s dětmi ze sociálně, socio-kulturně, ekonomicky
či jinak znevýhodněného prostředí, žijící v nepříznivé sociální situaci.
Adresa a název zařízení: Nádražní 805, 410 02 Lovosice, tel. 732 345 215
-

Působnost zařízení: místní
Poskytované služby: Obsahem projektu je pomoc rodinám s dětmi, realizovaná
ve dvou formách: - jednak formou organizace a realizace tzv. předškolních
programů (příprava dětí na vstup do školy) a dále pak sociální práce s rodinou
na řešení jejich nepříznivé sociální situaci a pomoc při výchově.
Provozní doba zařízení: každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod (včetně
prázdnin)
Počet klientů: V roce 2010 využilo službu terénní formu služby 16 rodin a
ambulantní formu služby 14 dětí v předškolním věku.

TERÉNNÍ SLUŽBA PRO OSOBY OHROŽENÉ SOC. VYLOUČENÍM
Druh: terénní programy
Tel.: 416 531 146
Mobil: 731 557 637
Kontaktní osoba: Dagmar Lendelová
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (od pondělí do pátku)
Cílová skupina: etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ty osoby, které jsou tímto
způsobem života ohroženy
Adresa a název zařízení: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Působnost zařízení: místní
Poskytované služby: obsahem služby je pomoc s řešením a zvládáním
problémových
životních/sociálních
situací,
zejména
pak
pomoc
s administrativními úkony, doprovod při jednání na úřadech, sociální asistence,
pomoc s orientací v sociálním systému a systému institucí, pomoc v oblasti
splácení dluhů a uschopňování uživatelů k řešení své vlastní sociální situace
svépomocí.
Provozní doba zařízení: služba je poskytována denně, od 8.00 do 16.00,
případně dle dohody a potřeb uživatelů (i mimo tuto vymezenou dobu).
Počet klientů: v roce 2010 využilo službu 40 rodin a 40 jednotlivců.

Služby sociální péče
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Adresa: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Kontaktní tel.:
416 531 146, 731 604 005
Kontaktní osoba: Petra Szaffnerová Bímonová
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (dle potřeby uživatele
služby) a v případě potřeby rovněž o víkendech
E-mail: fch.lovosice@centrum.cz
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně znevýhodnění občané,
nacházející se v nepříznivé sociální situaci, a žijící ve spádové oblasti Farní
charity Lovosice, tj. v městě Lovosice a přilehlých obcích, vyznačujících se
omezenou dostupností služeb podobného charakteru, případně jejich
nedostatkem.
Adresa a název zařízení: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Působnost zařízení: Lovosicko (Lovosice a spádové obce)
Poskytované služby: Obsahem poskytování je poskytování úkonů (bio-psychosociálního a spirituálního charakteru), které přispějí k saturaci potřeb
uživatele a umožní mu co nejdéle zůstat v jeho přirozeném sociálním prostředí.
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid bytu, úklid společných prostor
v domě, praní, žehlení, drobné úpravy prádla, umytí nádobí apod.);
- stravování nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, pomoc při
podávání jídla, pomoc s přípravou jídla, nákup apod.);
- pomoc při sebeobsluze a pomoc při vytvoření podmínek pro sebeobsluhu
(běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, vyzvednutí léků apod.);
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři,
na úřady – a zpět, v případě zájmu např. zprostředkování návštěvy
kněze/faráře/kazatele atp.);
- sociální poradenství (např. pomoc s vyřízením dávek státní sociální
podpory, dávek sociální péče atd., pomoc při vyplňování formulářů ...).
Provozní doba zařízení: každý pracovní den a v případě potřeby i během víkendů
a státních svátků, je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin (v
případě potřeby uživatelů může být přizpůsobena).
-

Počet klientů: V roce 2010 službu využívalo 22 uživatelů.

Ostatní služby a aktivity

CHARITNÍ (SOCIÁLNÍ) ŠATNÍK
Charitní šatník poskytuje ošacení, obuv, lůžkoviny apod. osobám v nepříznivé
sociální situaci – osobám v hmotné nouzi. Je otevřen dvakrát týdně, vždy
v pondělí a ve středu – od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
V roce 2009 bylo poskytnuto bezplatně ošacení více než 300 osobám.

PUJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMUCEK
Pro občany nabízíme možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, v současné době jde o mechanické invalidní vozíky a čtyřkolová
chodítka, toaletní židle, nástavce na WC, nástavce na WC s konstrukcí,
francouzské hole, podložní mísy, čtyřbodové hole.

VÝKON INSTITUTU VEŘEJNÉ SLUŽBY
Ve spolupráci s Městským úřadem Lovosice je umožněn výkon veřejné služby
lovosickým občanům v rámci aktivit Farní charity Lovosice (například úklidové
v práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, pomoc při výdeji obědů,
pomoc při realizaci festivalu apod.). V roce 2009 vykonalo tuto veřejnou
službu 11 občanů.

Kulturní aktivity

FESTIVAL SAVORE JEKHETANE
V sobotu 14.srpna 2010 se uskutečnil druhý ročník festivalu Savore
Jekhetane. Název festivalu „Savore Jekhetane“ v překladu znamená „všichni
společně“ a vystihl festivalovou atmosféru. Celé odpoledne se neslo v duchu
tance, zpěvu a radostné nálady, kterou vytvořily dětské romské
neprofesionální taneční a hudební soubory, kterých se do lovosického
kulturního střediska sjelo třináct. Třináct taneční h a hudebních souborů z
různých měst Ústeckého kraje, Libereckého kraje a Prahy. Návštěvníkům
festivalu se během odpoledne představily jak tzv. zavedené taneční a pěvecké
soubory, tak i začínající soubory, které soutěžily ve třech vyhlášených
kategoriích, zpěvu, tradičním romském tanci a tanci moderním.
Romská hudba zazněla již při samotném zahájení festivalu v podání lovosické
skupiny Lendel Band, který roztančil především malé diváky v sále, aby jej v
zápětí zahájil známý moderátor RICHARD SAMKO, který celým festivalem
jedinečně provázel. Poté, co celému festivalu, hudebníkům a „malým“
účastníkům požehnal, hudební nástroje posvětil P. Martin Davídek z Litoměřic,
začala samotná přehlídka jednotlivých souborů. Sálem zazněla společná
modlitba v českém i romském jazyce („Otče náš“, v romském překladu „Amaro
Dad“).
Mezi soutěžními soubory nechyběl lovosický taneční soubor Lačho Amicus
Farní charity Lovosice, který soutěl ve všech vyhlášených soutěžních
kategoriích, v tradičním romském tanci, v tanci moderním a ve zpěvu. Vedle
lovosického tanečního souboru měli návštěvníci možnost shlédnout
vystoupení roudnického souboru Benga Čhaja, roudnického pěveckého tria
Proměny, litoměřického souboru Devleskere čavore, ústeckého souboru Divoké
kočky ze Střekova, trmického souboru Šukar Taja, českolipských tří soubourů
– Cikne Perly, Amare čhave a Kale apsa, duchcovského souboru Romčata,
rumburského souboru Devleskere čave, pražského hudebního tělesa Šenkiben
nebo
Brnického
souboru
Le
Devleskere
čhave.
Veškerá vystoupení proto pečlivě sledovala a hodnotila POROTA ve složení:
Anna DUBLEJOVÁ, Edith KROUPOVÁ (PR pracovnice Diecézní charity
Litoměřice), Margita CICHÁ (předsedkyně občanského sdružení Romano
Jasnica), P. Martin DAVÍDEK, Ivan VESELÝ (romský aktivita, předseda
občanského sdružení Dženo).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

Farní charita Lovosice tak jako v předchozích letech i v roce 2010
organizovala Tříkrálovou sbírku, v rámci které vyšly skupinky tříkrálových
koledníků do ulic Lovosic, Malých Žernosek, Lhotky nad Labem a Lukavce. Do
ulic vyšlo 21 tříkrálových koledníků, kteří vykoledovali celkem 16 926 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky byl použit na úhradu nákladů spojených s realizací
letního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Některé z příběhů našich koledníků:
Šli jsme na Tříkrálovou sbírku. Šli jsme kolem kostela a náš
kamarád Péťa měl červenej plášť a šel okolo nás Vietnamec a říkal
„jé, Mikuláš!“. A potom také naše paní učitelka chtěla napsat na
kočárek s miminkem „B + K + M 2010“. A pak jsme také viděli
krásnýho papouška, ale bál se nás. Adélka, Lovosice (8 let)

Já, Ivánek a Pája jsme chodili během Tříkrálové sbírky. Já, Ivánek,
Pája a paní učitelka Věra jsme šli za panem starostou oslovit ho o
příspěvek na Farní charitu Lovosice. Oslovili jsme ho, jestli přispěje
a pan starosta nám přispěl 200 korun a my jsme mu moc
poděkovali a zazpívali jsme mu. Dal nám dokonce sušenky a byl
moc hodnej a moc se mu to líbilo.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

FCH
Lovosice
Spotřeba mat. a ener.
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění
Dary
Ostatní náklady
Odpisy

účtová třída
Rozpočet v Kč
501-504
511-518
521
524
546
525-532, 538-549, 552-559, 568,581-595

251 629
242 847
1 646 602
474 500
0
83 446

551

56 111

Náklady celkem
Tržby za vl. výkony
Tržby za služby - ZP
Tržby za služby ostatní
Dotace ministerstvo
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky cirkevní
Sbírky ostatní
Výnosy celkem
Hospodář. výsledek

2 755 135
601
602
602, 604
691
691
691
691
611-624, 641-659, 681
682
682
682

0
0
79 879
2 157 414
90 000
0
0
556
129 759
0
0

682

0
2 457 608
-297 526

SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2010
MPSV (odbor sociálních služeb)
Ústecký kraj
Městský úřad Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
Diecézní charita Litoměřice
Tříkrálová sbírka
CSR Consult, s.r.o.
TRCZ a.s.
T-mobile Czech republic
Potraviny Krátký – a spol., spol. s.r.o.
Libuše Uhlíková
Hana Nováková (Květinářství Lovosice)
Potraviny u Reka
Vintrich s.r.o.
Josef Koubek (výrobna lahůdek)
Alena Šefčíková (cukrárna)
John Vladimír – „Cukrárna a pekařství“
Libor Šubrt
Věra Srbová
HIS, Zdiby-

