Farní charita Lovosice

Zpráva o činnosti
Farní charity Lovosice
Charita

Vážení přátelé,
uplynulý rok 2013 byl pro Farní charitu Lovosice náročnější, než mnohé předcházející. Kromě
běžných starostí, spojených s poskytováním sociálních služeb a zajištěním běžného chodu organizace
jsme zahájili poskytování nové sociální služby ve městě Lovosice – dne 1. března 2013 byl zahájen
provoz v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Od srpna loňského roku jsme rozšířili poskytování
terénní sociální práce. Do organizace nastoupili noví pracovníci. Navíc, v polovině roku jsme se
aktivně zúčastnili prací, souvisejících s červnovou povodní a následně s likvidací jejich následků.
V rámci spolupráce s Diecézní charitou naši pracovníci pomáhali nejen v Lovosicích, ale i v okolních
obcích – Lukavec, Mlékojedy, Litochovice a další.
Našim kolegům působícím přímo v terénu se dostalo od povodní postižených spoluobčanů
mnoha slov uznání a díků. Velký dík za tuto práci patří naší kolegyni, paní D. Lendelové, která přímo
v terénu mapovala situaci postižených a poté věnovala další čas distribuci konkrétní pomoci a
administraci celého projektu povodňové pomoci.
A to je to nejcennější v naší práci. Poskytování sociálních služeb potřebným v souladu
s požadavky zákona a na základě křesťanských principů je úkolem a posláním, které na sebe Farní
charita vzala a snaží se naplňovat, by nebylo možné bez obětavosti lidí – pracovníků Farní charity.
Naši pracovníci se při své práci denně setkávají s nepříznivou stránkou života – vidí chudobu,
nedostatek, mnohdy nemoci, vyloučení, přežívání na okraji společnosti. Morální a lidské vlastnosti
našich pracovníků jsou proto základem, aby tuto práci mohli ve prospěch svých spoluobčanů
vykonávat. Bez osobní obětavosti jednotlivců by naši práci nešlo vykonávat.
Proto chci v tomto úvodním slově poděkovat nejen našim sponzorům, dárcům, donátorům a
dalším, kteří nás finančně a materiálně podporují, ale i svým spolupracovníkům, kteří svou denní prací
pomáhají naplňovat poslání Charity.
Roman Striženec
ředitel Farní charity
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Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice

Základní údaje o organizaci
Název organizace:
Zřizovatel:
Právní postavení:
Adresa:
IČ:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:
URL:
Statutární zástupce:

Farní charita Lovosice
biskupství litoměřické
církevní právnická osoba
Kostelní 146/1, 400 01 Ústí nad Labem
46770321
1003992329/0800
416 531 146
fch.lovosice@charitausti.cz
www.fchlovosice.cz
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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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Identifikátor služby: 1166804
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou ženy a matky od
18 let věku a ženy, které mají soudem svěřeny do péče
nezletilé děti. Zařízení není bezbariérové.
Kapacita služby. 24 lůžek
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Lovosice zahájil
svůj provoz dne 1. 3. 2013 na adrese Terezínská
731/54, 410 02 Lovosice. Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi Lovosice poskytuje uživatelkám tyto činnosti:
* Pomoc při zajištění stravy, vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo za podpory
asistenta.
* Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřekračující jeden rok, umožnění celkové hygieny těla,
vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměna ložního prádla.
* Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
tak aby uživatelky byly schopny se v co nejkratší době zařadit do společnosti.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporující sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
* Poskytnutí základního sociálního poradenství.
* Poskytnutí odborného sociálního poradenství.
* Pedagog volné času pro děti v Azylovém domě Lovosice (2x týdně).
Využití služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Lovosice
Za rok 2013 využilo od konce března tohoto roku služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Lovosice 23 dospělých žen a 21 dětí. Poptávka neustále převyšuje nabídku, a tak počet odmítnutých
žadatelek o službu činil (od května 2013 do konce roku2013) 37 dospělých žen i matek a 52 dětí.
Poptávka matek s dětmi ohledně ubytování v Azylovém domu Lovosice se dramaticky navýšila
v průběhu podzimu a zimy roku 2013. Vzhledem k naplněné kapacitě jsme museli tyto žadatelky
odmítnout.
Významné akce Azylového domu
Zaměstnanci AD Lovosice pořádali společně s uživatelkami a jejich dětmi: „Dětský den“ pro děti
uživatelek AD Lovosice; „Drakiáda“ se společně vyrobenými draky; „Štrůdlování“ výroba jablečných
závinů s uživatelkami a jejich dětmi; „Halloweenská párty“ spolu s maškarním plesem pro děti
uživatelek; „Před-štědrovečerní večeře“ společně s rozdáváním dárků a vánočním večírkem.
Uživatelky AD Lovosice se spolu s dětmi zúčastnily i soutěže „Malujeme svět“, pořádanou
Litoměřickou Diakonií a vyhrály zvláštní cenu poroty. Dále se uživatelky podílí na dalších akcí a
volnočasových aktivitách pořádané pracovníky AD Lovosice: šití panenek, výroba růženců, zavařování
kompotů a marmelád, výroba masek na masopustní karneval, pečení pečiva, výroba vánočních
perníčků, háčkování i pletení aj. Uživatelky AD Lovosice se zúčastnily také kurzu finanční gramotnosti
„Abeceda rodinných financí“. Uživatelky byly seznámeny se základními mechanismy vedení rodinných
rozpočtů, stejně jako s dalšími oblastmi, které souvisejí s vedením rodinného rozpočtu aj.
Bc. Alena Maternová
vedoucí AD
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Terénní služba pro
sociálním vyloučením

osoby

ohrožené

Identifikátor služby: 1166804
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením
Kapacita služby: okamžitá kapacita služby jsou 3
uživatelé
Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením je zde pro ty, kteří se ocitli v náročné životní
situaci, mají problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání,
v osobním životě. Potřebují se poradit o možnostech
řešení jejich situace nebo i doprovodit například na úřady
a pomoci vyřídit vše potřebné.
Činnostmi, které v rámci naší služby poskytujeme, jsou: Pomoc s řešením a zvládáním
problémových životních a sociálních situací (ztráta bydlení, zaměstnání, aj.), Pomoc s vyřizováním
administrativních úkonů (dokumenty, formuláře), Pomoc při jednání na úřadech, Pomoc s orientací
v sociálním systému a systému institucí, Pomoc v oblasti splácení dluhů apod.. Poskytujeme také
doplňkové fakultativní služby ve formě okamžité potravinové pomoci a ošacení pro potřebné. Všechny
činnosti v rámci naší služby jsou poskytovány vždy bezplatně.
Službu zajišťují personálně Bc. Lucie Šperlová na pozici vedoucí služby, sociální pracovníci
Bc. Ondřej Marek a Bc. Michal Šťastný a pracovnice v sociálních službách Dagmar Lendelová na
pozicích terénních pracovníků. Tým pracovníků se průběžně účastní odborných školení v oboru, čímž
si zvyšují svou kvalifikaci, a zajišťují tak vysokou kvalitu poskytované služby.
Kapacita služby je dána počtem terénních pracovníků, je tedy okamžitou kapacitou v počtu
maximálně tří uživatelů služby.
Služba je poskytována ambulantně v kanceláři na adrese Kostelní 146/1, Lovosice 410 02 a
terénní formou v Lovosicích a přilehlých obcích od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
V rámci prevence sociálního vyloučení proběhlo v roce 2013 zmapování některých přilehlých
obcí terénními pracovníky, konkrétně obcí Sulejovice a Čížkovice, v následujícím roce budou
postupně mapovány i další obce spadající do ORP Lovosice.
Za rok 2013 pracovali terénní pracovníci na dlouhodobých zakázkách se 104 uživateli služby,
z toho s 43 muži a 61 ženami. Terénní pracovníci poskytli celkem 841 intervencí (pozn. Intervencí je
myšleno minimálně 30 minutové jednání s uživatelem služby) a 1817 kontaktů (pozn. Kontaktem je
myšleno minimálně 10 minutové jednání s uživatelem služby).
Nejčastějšími problémovými oblastmi, se kterými se uživatelé služby společně s terénními
pracovníky potýkají, jsou nalezení bydlení za dostupnou cenu, nedostatek pracovních míst v lokalitě a
dluhová problematika, přičemž všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňují.
Během roku 2013 se nám podařilo zamezit protiprávnímu jednání 11 subjektů vůči našim
uživatelům, nejčastěji se jednalo o nájemní smlouvy a dluhovou problematiku. V oblasti bytové
problematiky jsme pomohli 22 uživatelům zajistit bydlení dle jejich možností. Nejčastěji poskytovanou
intervencí byla pomoc při jednání s úřady a sepisování potřebných dokumentů, intervenci tohoto typu
jsme poskytli 281krát celkem 90 - ti uživatelům. Služba je poskytována tak, aby zvyšovala kompetence
uživatele k samostatnému řešení problému. Úkony, které umí uživatelé sami, za ně pracovníci
nevykonávají. Naopak poskytují podporu pouze v úkonech, které si potřebují uživatelé osvojit.
Služba je od srpna 2013 poskytována díky finanční podpoře individuálního projektu „Podpora
integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“, registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/15.00017.
Bc. Lucie Šperlová
vedoucí služby TSP
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Sociálně
s dětmi

aktivizační

služby

pro

rodiny

Identifikátor služby: 1166804
Cílová skupina: rodiny s dětmi (do 15let), děti
v předškolním věku (3-6 let, v případě odložené školní
docházky 7 let)
Kapacita služby: ambulantní forma – okamžitá kapacita
15 uživatelů, celkový počet 20 uživatelů; terénní forma –
okamžitá kapacita 2 rodiny, celkový počet 15 rodin
Poslání: Pomoc a podpora rodinám s dětmi z Lovosic a
okolí, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro
ně natolik složitá, nepřehledná nebo tíživá, že ji
nezvládají nebo neumějí řešit vlastními silami.
Působnost: Ambulantní forma a s ní spojen předškolní klub je realizován v Komunitním centru
Amicus, Nádražní 805, Lovosice. Terénní forma je realizována v přirozeném prostředí uživatelů.
Provozní doba: ambulantní forma: pondělí- pátek 8:00- 12:00
terénní forma: pondělí- pátek 8:00- 16:00
Počet uživatel za rok 2013: V tomto roce navštěvovalo ranní klub celkem 33 dětí. SAS byla
poskytnuta celkem 20 rodinám.
Bc. Ludmila Cinková
vedoucí služby SAS
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Identifikátor služby: 6540812
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 - 26 let
Kapacita: okamžitá kapacita 25 uživatelů, celkový počet
250 uživatelů
Poslání: Zajištění smysluplného trávení volného času,
doučování a zkvalitnění života sociálně znevýhodněných
dětí a mládeže z Lovosic a okolí.
Působnost: Klub je realizován v Komunitním centru
Amicus, Nádražní 805, Lovosice.
Provozní doba: pondělí- pátek 14:00- 19:00
Počet uživatel za rok 2013: V tomto roce navštěvovalo
Nízkoprahové zařízení celkem 252 uživatelů.
Bc. Ludmila Cinková
vedoucí služby NZDM
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Charitní pečovatelská služba
Identifikátor služby: 1166804
Cílová skupina: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65
– 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby: okamžitá kapacita služby – 2 uživateli.
Charitní pečovatelská služba je poskytována uživatelům
na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociální
služby, v souladu s principy křesťanských zásad bez
ohledu na jejich původ, 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. Poskytování služby zajišťují dvě odborně školené pečovatelky uživatelům v Lovosicích a
okolí (Třebenice, Litochovice, Prackovice, Klapý apod.). Celkem byla v roce 2013 poskytována služba
18 klientům v seniorském věku.
Charitní šatník
Charitní šatník nabízí pomoc potřebným spoluobčanům i uživatelům našich služeb. V současné době
sídlí v ulici Terezínská č. 45 a je otevřen pondělí až čtvrtek od 09.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin.
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Aktivity a činnosti v roce 2013
Pomoc při povodních 2013
V roce 2013 jsme opět zažily velkou povodeň, která postihla i Lovosice a okolí. Naši pracovníci se
zapojili do záchranných již při prvních příznacích přírodní katastrofy- V rámci Diecézní charity
Litoměřice a ve spolupráci s orgány města a dalšími organizacemi jsme se starali o distribuci nezbytné
akutní pomoci v úseku od Lukavce až po Prackovice. Naše kolegyně, terénní pracovnice D. Lendelová
přímo v postihnutých rodinách distribuoval bezprostřední materiální a následnou finanční pomoc.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v minulých letech organizovala FCH Tříkrálovou sbírku 2013, pod vedením koordinátorky
Adriany Kuchárikové. Do ulic vyšlo 16 koledníků a 6 vedoucích skupinek. Koledovalo se v Lovosicích,
Jenčicích, Sulejovicích, Čížkovicích, Lhotce nad Labem, Malých Žernosekách, Lukavci a Keblicích.
Vykoledovalo se 21.375Kč. Výtěžek byl použit, z části na týdenní letní pobyt, soutěže a na víkendový
pobyt na koňské farmě v Třebušíně.

Taneční soubor Lačho Amicus
Vedoucí souboru se po Věře Lendelové stala Ivana Šustrová. Taneční soubor je rozdělen do dvou
věkových kategorií, jednak jsou to mladší děti (v předškolním a mladším školním věku) a starší děti
(ve školním věku, mládež), přičemž jsou to chlapci a dívky ve věku od 5 do 21 let, které pocházejí
zpravidla ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Členové tanečního souboru pocházejí z Lovosic a Bohušovic nad Ohří. Taneční soubor nacvičuje
dvakrát týdně (od 17.00 do 19.00 hod), případně před vystoupením častěji. Taneční soubor jezdí
rovněž na různá soustředění, během kterých se připravuje na svá veřejná vystoupení. V repertoáru
souboru jsou především tradiční romské tance, orientální tance a romské písně. Svou činností soubor
usiluje o zachování tradiční romské kultury a o její předávání dalším generacím. Aktivity tanečního
souboru Lačho Amicus, především jeho veřejná vystoupení, rovněž podporují a posilují komunitní
život v Lovosicích, napomáhají k poznávání kultur a vedou tak k posilování vztahů mezi romskou
komunitou a majoritou. Soubor se pravidelně prezentuje na nejrůznějších společenských akcích a
festivalech. Letos to byly festivaly v německé Pirně, Trmicích, Liberci, Lovosicích (2. místo) a
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Obrnicích (3. místo), taneční zábava v Libčicích nad Vltavou, veřejná přednáška o Romech a pro
Romy v Litoměřicích a vánoční besídky v Roudnici nad Labem a v Polepech. O prázdninách soubor
vyjel na soustředění do tábora ve Starých Splavech. Zde probíhalo nacvičování dvě hodiny každý den
a na závěr pobytu jsme uspořádali taneční vystoupení pro personál a rekreanty. Soustředění naplnilo
svůj smysl v tom, že děti zlepšily svůj tanec a upevnily vztahy mezi sebou. Každoročně od října do
prosince soubor pořádá ve spolupráci s Centrem sociální pomoci v Litoměřicích taneční vystoupení
pro jejich uživatele a obyvatele domovů.
Letos jsme takto navštívili DPS Čížkovice, DPS Lovosice, DNS Čížkovice, DSP Chotěšov, dětský
domov Dlažkovice, DD Milešov, DPS U Trati Litoměřice, DD Libochovice a DsZR v Terezíně.

Savore Jekhetane
5. ročník festivalu se uskutečnil v soboru 21. 9. 2013 v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích.
Festival byl přehlídkou tradičního romského tance a soutěž spočívala v improvizovaném párovém
tanci. Zúčastnilo se 6 souborů: z Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Obrnic, Duchcova a Lovosic.
První místo získal soubor z Duchova, na druhém se umístili Obrnice a třetí místo obsadil domácí
soubor Lačho Amicus. Ze všech účinkujících dětí vybrala porota absolutního vítěze, kterým se stala
osmiletá Sára z Duchcova, která vyhrála dotykový telefon od hlavního sponzora.
Své první veřejné pěvecké vystoupení zde měla dvanáctiletá Bára z Lovosic, která zazpívala romskou
a anglickou píseň.
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Tělocvična
Od ledna do dubna a následně od října do prosince chodíme každé pondělí do tělocvičny na Základní
školu Všehrdova, kde hrajeme různé sportovní hry. Mezi nejoblíbenější sporty patří fotbal, košíková a
vybíjená. Děti se do tělocvičny přihlašují sami, pokud mají zájem a chuť jít sportovat. Do tělocvičny
docházejí pěšky spolu s pracovníkem Petrem Jílkem. Tělocvičnu máme zamluvenou každé pondělí od
16:30 do 18:00 hodin. V průměru do tělocvičny chodí 6 dětí.
Keramický kroužek
Od 21. 10. 2013 funguje v Amicusu kroužek keramiky.
Návštěvnost byla a je od začátku hojná, v průměru chodí
8- 10 dětí. Kroužek vedou Ludmila Cinková a Petra
Jandová. Tvoříme každé pondělí a úterý v čase 14:3015:30, většinou podle nápadů a fantazie dětí. Vyrábíme i
tematické výrobky (např. hrnečky, zvířátka, upomínkové
předměty, vánoční ozdoby, postavy, nápisy Amicus a
srdíčka). Tato služba je určena pro děti a rodiče, kteří
navštěvují centrum Amicus. Výrobky si dětí odnášejí
domů nebo se s nimi prezentujeme na různých akcích.
Kroužek je bezplatný.

Koňská farma
Na Farmu Zababeč v Třebušíně jsme vyrazili celkem 2x
poprvé v dubnu, kdy odjelo 12 dětí a 3 pracovníci Centra
Amicus a podruhé v listopadu, kdy jelo 9 dětí a 2
pracovníci. Pobyty doprovázely víkendové hry, zaměřené
na živou přírodu a farmu. Děti pomáhaly ve stájích a
odměnou jim byla vyjížďka na koních.
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Hospodaření v roce 2013
413 998

Spotřeba mat., zboží a energií
607 037

Náklady na služby
2 541 588

Mzdové náklady
583 245

OON-DPČ a DPP
879 380

Soc. a zdravotní pojištění
212 618

Ostatní náklady
56 107

Odpisy
5 293 974

Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a služby
včetně IP

2 758 134
0

Tržby od zdravotních pojišťoven
1 530 000

Dotace ministerstev a Úřadu vlády
70 000

Dotace kraje
90 000

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

0
54 025

Ostatní výnosy
276 852

Dary tuzemské
0

Dary ze zahraničí
0

Sbírky církevní
0

Sbírky ostatní
4 779 011

Výnosy celkem
-514 963

Hospodář. výsledek
Investice stavební
Investice zařízení
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice

0

Ostatní investiční zdroje
Celkem investiční zdroje
Investice: zdroje - výdaje
Počet zaměstnanců
Fyzický – pracovní poměr
Průměrný přepočtený za celý rok

0
0
20
18,65
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V roce 2013 naši činnost podpořily:
Evropský sociální fond – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

Krajský úřad Ústeckého kraje

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Albert dětem
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Město Lovosice

Společnost TRCZ s.r.o.
Společnost Inpeko Ústí nad Labem
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích

Společnost T-Mobile Czech Republic

Policie ČR

Podnikatelé a občané z Lovosic:
Společnost Elektro UNIMA Lovosice, společnost NOTO s.r.o. Lovosice, Potraviny Krátký a
spol., Papírnictví Eva Kůrková, Květinka Veronika Srbová, Pekařství a cukrářství Srbová, Papírnictví
Uhlík, otec Roman Depa, manželé Černohorští, manželé Trefní, manželé Waltrovi.
Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme a věříme, že nám svoji přízeň zachovají i do
budoucna.
Farní Charita Lovosice
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