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Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012
www.fchlovosice.cz

Farní charita Lovosice
Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
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Základní údaje o organizaci

Název organizace:

Farní charita Lovosice

Zřízovatel:

biskupství litoměřické

Právní postavení:

církevní právnická osoba

Adresa:

Kostelní 146/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:

46770321

Bankovní spojení:

1003992329/0800

Telefon:

416 531 146

E-mail:

fch.lovosice@charitausti.cz

URL:

www.fchlovosice.cz

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová

01. 07. – 31. 07. 2012

Mgr. Andrea Hajná

01. 08. 2012

Roman Striženec

Farní charita Lovosice je církevní právnickou osobou, ustanovenou zřizovacím
dekretem diecézního biskupa litoměřické diecéze z roku 1993, a sice na dobu
neurčitou. Farní charita Lovosice je 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. Farní charita Lovosice je registrována v rejstříku právnických
osob vedeném Ministerstvem kultury ČR (registrována 30. 10. 1996).
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 Farní charity Lovosice je zřizování a provozování sociálních
zařízení a sociálních služeb, sociálně zdravotních služeb a zařízení, charitativních
činností, organizování veřejných sbírek.
Farní charita Lovosice sídlí v Lovosicích a její působnost zahrnuje území lovosické
farnosti, tj. Lovosice a přilehlé obce.
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Poskytované sociální služby a realizované činnosti

Registrované sociální služby v roce 2012
Amicus (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Amicus – předškolní klub (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Charitní pečovatelská služba
Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Realizované projekty a aktivity v roce 2012
Charitní šatník
Tříkrálová sbírka 2012
Savore Jekhetane

AMICUS
Druh: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
Provozní doba: pondělí – pátek od 14.00 do 19.00 hod
Vedoucí zařízení: Ivana Stárová, DiS
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz
AMICUS – PŘEDŠKOLNÍ KLUB
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s programem předškolního vzdělávání)
Druh: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
Provozní doba předškolního klubu: pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hod
Provozní doba SAS: pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hod
E-mail: amicuslovosice@centrum.cz
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Druh: pečovatelská služba
Adresa: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Kontaktní osoba: Petra Szaffnerová Bímonová (od 01. 08.2012 – Roman Striženec)
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (dle potřeby uživatele) a v případě
potřeby rovněž o víkendech
TERÉNNÍ SLUŽBA PRO OSOBY OHROŽENÉ SOC. VYLOUČENÍM
Druh: terénní programy
Adresa: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice
Kontaktní osoba: Dagmar Lendelová
Provozní doba: služba je poskytována v pracovní dny (pondělí – pátek od 8.00 do 16.00
hod)
CHARITNÍ ŠATNÍK
Adresa: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
Kontaktní osoba: Petra Szaffnerová Bímonová (od 01. 08. 2013 – Roman Striženec)
E-mail: fch.lovosice@centrum.cz
Provozní doba: pondělí - čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod
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Amicus – předškolní klub
Druh sociální služby:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Identifikátor služby:

3209417

Adresa zařízení:
Lovosice

Amicus – předškolní klub, Nádražní 805, 410 02

Kapacita:
forma služby

15 osob/ambulantní forma služby, 1 rodina/terénní

Cílová skupina:

rodiny s dětmi do 15 let ohrožené sociálním
vyloučením, žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Působnost zařízení:

místem poskytování ambulantní formy sociální služby je
Komunitní centrum Amicus (Nádražní 805, Lovosice),
služba je poskytována v Lovosicích a je určena pro
osoby z Lovosic a jeho okolí.

Provozní doba zařízení: služba je poskytována v pracovní dny, a to od 8.00 hod
do 16.30 hod.
Počet klientů v roce 2012:
rodinám, 24 dětem.

v

roce

2012

byla

služba

poskytována
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Amicus
Druh sociální služby:

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Identifikátor služby:

6540812

Adresa zařízení:

Amicus, Nádražní 805, 410 02 Lovosice

Kapacita:

25 osob

Cílová skupina:

děti a mládež od 6 do 26 let věku ohrožené sociálním
vyloučením

Působnost zařízení:

místem poskytování sociální služby je Komunitní
centrum Amicus (Nádražní 805, Lovosice), služba je
poskytována v Lovosicích a je určena pro osoby z
Lovosic a jeho okolí.

Provozní doba zařízení: služba je poskytována od pondělí do pátku, 14.00 19.00 hod
Počet klientů v roce 2012:

287 uživatelů
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Charitní pečovatelská služba
Druh sociální služby:
Identifikátor služby:

pečovatelská služba
1166804

Adresa zařízení:

Kostelní 146/1,410 02 Lovosice

Kapacita:

3 osoby (okamžitá kapacita služby)

Cílová skupina:

senioři a zdravotně postižení z Lovosic a okolí,
kteří potřebují pomoc druhé osoby

Působnost zařízení:

regionální (Lovosice a okolí)

Počet klientů v roce 2012:

19 uživatelů (Lovosice, Vchynice, Malé
Žernoseky, Čížkovice, Klapý, Libochovice,
Kololeč)

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Druh sociální služby:
Identifikátor služby:

terénní programy
3189832

Adresa zařízení:

Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice

Kapacita:

2 osoby (okamžitá kapacita sociální služby)

Cílová skupina:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez
přístřeší, etnické menšiny

Působnost zařízení:

služba je poskytována v Lovosicích s kontaktním
místem v Lovosicích, je využívána především
těmi, kteří žijí v Lovosicích a jeho okolí

Počet klientů v roce 2012:

120 uživatelů
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Další aktivity, projekty v roce 2012
Charitní šatník
Charitní šatník nabízí pomoc potřebným prostřednictvím bezplatného vydání
ošacení, obuvi, ložního prádla atp. Je otevřen čtyři dny v týdnu, a to v pondělí až
čtvrtek (vždy od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod)

Půjčování kompenzačních pomůcek
Možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (mechanický
invalidní vozík, čtyřkolová chodítka, toaletní židle, nástavce na WC s konstrukcí,
nástavce na WC, francouzské hole, podložní mísy, čtyřbodové hole).

IV. ročník festivalu Savore Jekhetane
III. ročník festivalu se uskutečnil 6. září 2012 v kulturním sále Lovochemie v
Lovosicích, festival byl přehlídkou tradičního romského tance a hudby, zúčastnily
se jej dětské romské taneční a hudební soubory z Ústeckého kraje, Libereckého
kraje a Prahy.

Týdenní vystoupení tanečního souboru Lačho Amicus ve francouzském
Meschersch sur Gironde
Taneční soubor Lačho Amicus absolvoval v srpnu 2012 týdenní vystoupení ve
francouzském Meschersch na základě pozvání francouzské asociace Espace des
Possibles.
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Hospodaření v roce 2012
Příjmy a výdaje ČKCH za rok 2011 (v tisících Kč)
FCH Lovosice
Spotřeba mat., zbož. a ener.
Náklady na služby

230466
626543

Mzdové náklady

1054284

OON-DPČ a DPP

438577

Soc. a zdr. pojištění

391087

Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl.výkony a služby
včetně IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace ministerstev a Úřadu
vlády
Dotace kraje

54466
56 111
2 851535
849230

1815043
70000

Dotace obce,města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu
práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy

1454

Dary tuzemské

166553

Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Výnosy celkem
Hospodář. výsledek

2902280
50746

Investice stavební
Investice zařízení
Celkem invest. výdaje

0

Dotace na investice
Ostatní invest.zdroje
Celkem invest. zdroje

0

Investice: zdroje - výdaje

0

Počet zaměstnanců
fyzický - prac.poměr
průměrný přepočtený za celý
rok

13
10
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Seznam dárců a donátorů Farní charity Lovosice v roce 2012

V roce 2012 činnost Farní charity Lovosice podpořily:

* Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
* Ministerstvo kultury České republiky
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
* Rada vlády pro záležitosti romské komunity
* Krajský úřad Ústeckého kraje
* Městský úřad Lovosice
* Komunitní nadace Ústeckého kraje
* společnost T.R.C.Z.
* společnost LAFARGE a.s.

