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Poslání, vznik, působnost, struktura

Charita
Lovosice

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.
Charita Lovosice je samostatnou právnickou
osobou dle Kodexu kanonického práva. Organizace byla zřízena diecézním biskupem dne 29.
března 1993, v rejstříku Ministerstva kultury
byla organizace registrována 30. 10. 1996.
Předmětem činnosti Charity Lovosice je zřizování a provozování sociálních zařízení a sociálních služeb, charitativních činností, organizování veřejných sbírek.
Působnost: Lovosice a spádové obce

Orgány Charity Lovosice:
ředitelka organizace:
Mgr. Alena Maternová - statutární zástupce
Rada Charity Lovosice:
statutární zástupce Charity Lovosice Mgr. Alena Maternová,
lovosický farář P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB
ekonom organizace Bc. Lukáš Malý.
Kontakty: www.charitalovosice.cz
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Úvodní slovo
Milí přátelé, sestry a bratři,
V době, kdy píši tento úvodník, už několik týdnů media téměř přestala používat slovo covid
a tím jakoby problém téměř přestal existovat.
Slovo covid nahradilo slovo Ukrajina, ale obavy
strachy a pocit ohrožení, které jen převlékly kabáty, v srdcích a myslích lidí s novým tématem
ještě vyrostly.
Slova, která používáme, utvářejí náš svět.
I když není v naší moci určitá slova a činy z našeho života odstranit, přesto do jisté míry máme
moc ovlivňovat, kterým myšlenkám slovům
a skutkům dáme vyrůst. V páté knize Mojžíšově
Mojžíš povzbuzuje před svou smrtí Izraelity:
Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi:
Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé
potomstvo. (Dt30,19)
Chci na tomto místě poděkovat vám všem, manažerům, sociálním pracovníků, všem ostatním
zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům
a podporovatelům, kteří se podílíte na činnosti
Charity, za vaše úsilí svými skutky i slovy činit
svět i život jednotlivců a celého našeho města
krásnější, snesitelnější a radostnější.
P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB
kaplan pro pastoraci Romů
a duchovní správce v Lovosicích
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Poděkování ředitelky
Vážení a milí, pár slov k roku 2021…
V první řadě se mé slovo týká vždy poděkování,
děkuji ze srdce všem našim zaměstnancům za
skvěle odvedenou a odváděnou práci, děkuji
všem podporovatelům charitního díla, všem,
kterým člověk není lhostejný a děkuji všem
dárcům, sponzorům a donátorům.
Děkuji za všechny malé i velké kroky našich jednotlivých klientů, za všechny radosti, u kterých
jsme mohli být, i za všechna trápení, ve kterých
jsme jim mohli stát po boku. Denně jsou naši
pracovníci v kontaktu se stovkou klientů skrze
všechny námi poskytované služby.
Ani v roce 2021 jsme nezaháleli, pracovali jsme
v covidovém prostředí, rozdávali respirátory,
testovali, děti podporovali na distanční výuce,
naše organizace oslavila 25 let působení v Lovosicích a spádových obcích. Pořádali jsme výstavu fotografií ze života našich klientů nazvanou „Mysli srdcem a Ciť hlavou“ v LOVO Galerii.
Dále jsme v tomto roce přestěhovali 3 služby
do více vyhovujících prostor. Zapojili jsme se
s klienty do akce „Ukliďme Česko“, protože veřejný prostor a občanské spolucítění nám není
lhostejné. Nadále budeme v těchto aktivitách
pokračovat. Z výtěžku Tříkrálové sbírky jsme
podpořili dvě místní handicapované děti nákupem kompenzačních pomůcek.
V roce 2021 byla naše organizace přejmenována z Farní charity Lovosice na Charitu Lovosice,
tento krok byl iniciován ze strany biskupství
litoměřického, Charita Česká republika připravila změnu loga všech charit sloužících v naší
republice.
Mgr. Alena Maternová
ředitelka organizace
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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:
K. Maličkého 418/2,
410 02 Lovosice 2016-2020.
Speciální poděkování patří nadaci RENOVABIS,
která ﬁnancovala pro naší organizaci nákup budovy, do které po rekonstrukci byl přestěhován
azylový dům pro ženy a matky s dětmi.
V rámci Integrovaného operačního programu
ve výzvě č. 30 IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - naše organizace obdržela dotaci na rekonstrukci a vybavení koupené budovy na adrese
K. 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 se nachází ve fázi udržitelnosti.
Sociální služba azylové bydlení je nepřetržitě
poskytována v nové budově.
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CHL Dům Panny Marie Pomocné

Během roku 2021 jsme podpořili v azylovém domě 28 dospělých žen a matek s dohromady 38 dětmi, kterým bylo na přechodnou dobu jednoho roku poskytnuto
bezpečné prostředí. Podmínkou je vlastní
aktivita uživatelek při řešení jejich situace.
Dům Panny Marie Pomocné je podporou a pomocí při sestavování životopisů, vyhledávání
nového zaměstnání, zaměření se na hospodaření v rámci rodinného finančního rozpočtu,
zmapování a řešení dluhové problematiky,
spolupráce s různými nadacemi k získání vratných kaucí na bydlení, pomoc při vyplňování
formulářů, podpora v základní obsluze PC a orientace na internetu - jako například konkrétně:
10 uživatelek se 17 dětmi se přestěhovalo do
bytů, 10 uživatelek intenzivně řešilo svou dluhovou situaci, u jedné se podařilo v rámci Milostivého léta situaci úplně vyřešit, intenzivní
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Pobytová sociální služba azylového domu je poskytována pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Cílem při realizaci této sociální služby je udržení
a stabilizace rodiny, která se ocitla bez přístřeší.
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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: 28 dospělých žen a matek
s dohromady 38 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu:
109 dospělých žen a matek s dohromady
136 dětmi
Počet zaměstnanců v přímé práci: 8
Služba je poskytována za úhradu spojenou
s ubytováním.
Fakultativní služby byly poskytnuty 132 v rámci :
- okamžité potravinové pomoci
- ošacení z Charitního šatníku

PA

Azylový dům

CHARITA
LOVOSICE

spolupráce s OSPOD - 14 uživatelek, s kurátory
u 2 uživatelek, s SPC a PPP pro 5 rodin doprovody k soudu a na policii, zprostředkovat a udržet
si dlouhodobě zaměstnání se podařilo u čtyř
klientek. Nejčastější spolupráce byla s OSPOD
Lovosice, dále pak OSPOD Litoměřice, Louny,
Praha, Most a Roudnice nad Labem.
Pedagožka volného času, která na azylový dům
dochází 2x týdně: posílit vzdělávací návyky dětí
v rámci doučování cizích jazyků, matematiky
i českého jazyka, prevence drogové závislosti, šikany, nebezpečí internetu, sociálních sítí
a v neposlední řadě zapojení rodiče a pomoc při
školní přípravě dítěte při vyjednávání povinné
předškolní výchovy.
Projekty a donátoři v roce 2021:
Krajský úřad Ústeckého kraje - POSOSUK III
Krajský úřad Ústeckého kraje - Malý dotační titul
- Podpora sociálních služeb pro rok 2021
Město Lovosice - dotační titul - Sociální služby
zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro
rok 2021
Nadace Terezy Maxové dětem - Made by
Nadace Terezy Maxové dětem - Vánoční dárky
pro děti
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové dovybavení azylového domu, kamerový systém
Nadace ČSOB - Kamerový systém
Nadace Agrofert - Vánoční dárky pro děti
Nadace T - mobile
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CHL Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží
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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.
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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
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nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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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 2021:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb
pro rok 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje - Volný čas 2021
Město Lovosice dotační titul Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2021
Diecézní charita Litoměřice
Mana potřebným Příměstské tábory a volnočasové aktivity
pro děti
Obec Třebívlice
Obec Dlažkovice
Obec Keblice
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CHL Dílny Panny Marie Pomocné

sociálně terapeutické dílny
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Naše dílny nabízejí svým klientům činnosti aktivizační, praktické a terapeuticky relaxační. Uživatelé si u nás mohou osvojit dovednosti jako
je psaní, čtení a práce s počítačem, kde mohou
vyhledávat například zaměstnání, zájmy a rozšířit si tím další své schopnosti a okruhy. Dále
si u nás klienti v rámci svých zakázek nacvičují
vaření, úklid a další užitečné aktivity spojené
s péčí o domácnost a o vlastní osobu.
V roce 2021 v rámci terapeuticko relaxačních
a aktivizačních činností uživatelé vyráběli svíčky, mýdla a navlékali náramky z korálků. Tyto
činnosti mají pozitivní vliv na jejich psychiku,
jemnou motoriku a podporují sociální adaptaci, kdy se na dílnách setkávají s ostatními lidmi.
Mezi oblíbené praktické činnosti ve zmíněném
roce patřila obsluha kuchyňských spotřebičů, příprava pokrmů a samotné vaření. Dále
se uživatelé v rámci individuálního plánování
chtěli naučit zacházet s počítačem, s tabletem
a s mobilním telefonem. Ovládání zmíněných
informačních technologií jim umožnilo být během Covid 19 opatření v kontaktu například
s rodinou, s přáteli.
Přestože docházka uživatelů v tomto roce byla
opět ovlivněna zmíněnou pandemií, zápal a radost z činností byly o to větší. Dále se nám i přes
nepříznivou situaci podařilo získat nové uživatele z domácí péče. V roce 2021 se uskutečnilo
535 setkání zaměřených na sociální aktivizaci
a terapeuticky relaxační činnosti, v celkové výši
1590 hodin. Aktivit se účastnilo všech 37 uživatelů. Dále proběhlo 227 setkání zaměřených na
praktické činnosti s celkovým počtem 943 hodin, kterého se zúčastnilo 32 uživatelů.
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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 2021: 37
Počet zaměstnanců v přímé práci: 3
Služba je poskytována bezplatně
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Nejoblíbenějšími činnostmi byla příprava pokrmů, stolování a s tím spojená příprava a následně úklid. 134 setkání zaměřených na aktivizační
činnosti s celkovým počtem 320 hodin využilo
31 uživatelů. Jednalo se zejména o nácvik psaní,
práce s počítačem, kresba. 178 setkání zaměřených na utužení pracovních návyků, jako je například výroba náramků z korálků, výroba svíček a mýdel, proběhlo v celkové výši 578 hodin.
Setkání se účastnilo 25 uživatelů.
Projekty a donátoři v roce 2021:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb
pro rok 2021
Město Lovosice - dotační titul - Sociální služby
zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok
2021
Mana potřebným - Vánoční besídka
Z - TRADE s.r.o. - materiál na aktivizace klientů

8

CHL Panna Marie Pomocná s rodinami

V roce 2021 jsme spolupracovali s OSPOD
v Lovosicích u 13 uživatelských rodin, u 2 rodin spolupráce OSPOD Roudnice nad Labem,
u 1 rodiny OSPOD Litoměřice. Uskutečnily se
4 případové konference. V rámci jedné rodiny probíhala spolupráce s PMS v Litoměřicích.
Naplňování cílů naší služby v roce 2021:
práce, životopisy, bydlení - 303 intervencí, finance, splátkové kalendáře, exekuce - 384 intervencí, školní příprava, vzdělávání, prospěch
- 218 intervencí, pomoc při vyplňování formulářů - 16 intervencí, individuální žádosti nadace
- 58 intervencí a 27 doprovodů (úp, soud, lékaři,
policie, OSSZ, ZŠ). V roce 2021 probíhalo sčítání
lidu, kdy bylo poskytnuto 20 intervencí. 3 rodiny
byly podpořeny při vyřizování Milostivého léta.
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Cílem Sociálně aktivizační služby je poskytnout
podporu a pomoc rodinám s dítětem / dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
(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 rodiny 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.
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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: 33 uživatelských rodin
(s celkem 96 dětmi)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
Fakultativní služby: - potravinová pomoc
V rámci těchto fakultativních služeb jsme materiálně podpořili přibližně 140 lidí včetně dětí.
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sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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V roce 2020 jsme se zapojili v rámci partnerské
smlouvy s OÚ Lukavec do projektu IROP - sociální byty Lukavec. V tomto projektu je 11 bytů
o velikosti 1kk - 3kk, které se podařilo plně
obsadit. Pravidelně do rodin dojíždíme, kdy
společně konzultujeme záležitosti, se kterými
potřebují pomoci. Během roku 2021 se jedna
rodina odstěhovala do vlastního bydlení, byt
byl obsazen další rodinou.
Projekty a donátoři v roce 2021:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb
pro rok 2021
Město Lovosice - dotační titul Sociální služby zařazené v základní síti v Ústeckém kraji pro rok 2021
Diecézní charita Litoměřice
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové krizová linka
Nadace Terezy Maxové dětem
Obec Lukavec - partnerská spolupráce
Astorie a.s.
Město Libochovice
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CHL Terénní služba Panny Marie Pomocné

Za rok 2021 se podařilo vyhledat bydlení 125
x 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 139
uživatelů. Osobní doprovod uživatelům byl za
daný rok poskytnut 39 x, u 5 klientů probíhala
intenzivní pomoc při řešení zdravotního stavu.
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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.

N

N

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: 23.
Počet klientů: 160 (1025 kontaktů a 897 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 podpořili přibližně 305 lidí

PA

terénní programy

CHARITA
LOVOSICE

Terénní služba dále zprostředkovala 98 intervencí při hledání vhodného zaměstnání. V letošním
roce terénní služba redistribuovala dezinfekci,
roušky a zprostředkovávala uživatelům aktuální
informace k vládním opatřením Covid 19.
Projekty a donátoři v roce 2021:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro rok 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb
pro rok 2021
Město Lovosice - dotační titul Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji po rok 2021
Obec Čížkovice
Obec Velemín
Obec Třebenice
Nadace T - mobil

Pomoc v oblasti splácení dluhů využilo 59 uživatelů. Proběhly depistáže ve spádových obcích
Lovosic - Velemín - 4x, Keblice - 2x, Libochovice
- 8x, Třebenice - 3x.
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Automobil pro SAS CHL a TP

Projekt Charity Lovosice:
Automobil pro SAS CHL a TP
Číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010849,
IROP - MAS Serviso

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 CHL a TP, zrychlí 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.
V současné době probíhá udržitelnost projektu.
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CHL Dlouhodobé projekty Charity Lovosice
MADE BY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

I nadále se aktivně zapojujeme do projektu Made
by, kdy je cílem získat znalosti týkající se finanční gramotnosti, ale také rozvíjet utužování vztahu matka x dítě, nácvik praktických dovedností
a posilování rodičovských kompetencí. V roce
2021 bylo díky tomuto projektu podpořeno 28
uživatelek s 38 dětmi, kdy proběhlo 82 skupinových aktivizací a 253 individuálních intervencí.
Realizováno za podpory: Nadace Terezy Maxové
dětem

V rámci Tříkrálové sbírky 2021 se koledovalo
v omezeném režimu formou statických kasiček
umístěných na obecních, městských úřadech,
na Poštách partner a také formou online koledy.
Vykoledovalo se celkem 23 596 Kč (formou statických kasiček 18 926 Kč a online kasičky 4 670 Kč)
Z výtěžku sbírky byly podpořeny dvě děti ze základní školy na nákup kompenzačních pomůcek.
Ze zbývající části výtěžku byly podpořeny akce pro
klienty organizace.

SAMI SOBĚ
V rámci pandemie Covid - 19 byl projekt z důvodu
nepříznivé situace pozastaven.
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CHL Ostatní činnosti Charity Lovosice
PAN D E M I E C OV I D 19

S tude n tsk é pr a x e

Naše organizace pokračovala stejně jako v roce
2020 s řešením následků pandemie COVID - 19,
která zasáhla celý svět. V provozu pokračovala
krizová linka pro občany Lovosic a spádových
obcí, na kterou bylo možno zavolat ohledně
pomoci v této nelehké době. Celkově byla využita v počtu 156 hovorů. Dále byla pro občany
zřízena pomoc s nákupem a dovozem základních potravin, hygienických potřeb a vyzvednutí léků a zdravotních pomůcek z lékárny, kterou
občané využili v počtu 35 i opakovaně. V rámci
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byla
možnost napojení dětí na online výuku ze základních škol. Tuto pomoc využívalo 18 dětí
v celkovém počtu 2067 hodin online výuky.
Během pandemie COVID - 19 jsme byli podpořeni i z dalších organizací na vícenáklady spojené s řešením této situace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Diecézní charita Litoměřice
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Charita Lovosice umožňuje studentům sociálně-pedagogických středních škol, gymnázií
a studentům vysokých škol realizaci povinných
praxí. Realizaci praxí také nabízíme účasníkům
rekvalifikačních kurzů na pracovníka v sociálních službách. V roce 2021 v rámci pandemie COVID 19 byly poskytnuty dvě praxe s ohledem na danou epidemiologickou situaci.

D o b rovo l n í ci
Dobrovolnická činnost v roce 2021 byla z důvodů pandemie COVID - 19 omezena. V daném
roce jsme spolupracovali se dvěma dobrovolníky. Rádi navážeme v roce 2022 (pokud to situace dovolí) v krátkodobé i dlouhodobé spolupráci s dobrovolníky, kteří jsou u nás vítáni.

Asistova n ý ko n ta kt
Asistované setkávání probíhá pod dohledem
sociálního pracovníka. Asistované kontakty
slouží k tomu, aby se udržely vztahy mezi biologickými rodiči nebo sourozenci. V průběhu
roku 2021 probíhaly 3 asistované kontakty,
a to styk sourozenců, kteří nebydlí ve společné
domácnosti, a styk otce s dcerou. Za rok 2021
byl asistovaný kontakt uskutečněn v počtu 22
setkání.

PM S - Pro b ač n í služ b a
Naše organizace realizuje probační službu již
od roku 2009. V roce 2021 neproběhl výkon
PMS v naší organizaci z důvodu pandemie COVID - 19.
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CHL Ostatní činnosti Charity Lovosice
PO T RAV I NOVÁ , H YG I E N I C K Á
A MATERIÁLNÍ POMOC FEAD II
V rámci projektu FEAD II - Fond evropské pomoci nejchudším osobám bylo za rok 2021 bezplatně vydáno celkem 743 kusů balíčků potravinové, hygienické a materiální pomoci jedincům
či rodinám.

C H AR I T NÍ Š AT NÍ K
Je provizorně zřízen u poskytovaných sociálních služeb - azylové bydlení a terénní programy. V roce 2021 bylo oblečení vydáno 170 jednotlivcům a rodinám.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PRO
PŘÍMOU PODPORU KLIENTŮ CHARITA LOVOSICE ZPROSTŘEDKOVÁVÁ
Diecézní charita Litoměřice Pomoc samoživitelům v nouzi - podpořeno 10
samoživitelek
Patron dětí podpořeno 5 rodin
Vánoční beránek podpořeny tři rodiny
Nadace Terezy Maxové dětem podpořeny 2 rodiny
Nadace Bydlím, tedy jsem podpořeny 2 samoživitelky
Nadace Agrofert 2 rodiny
Charita ČR Na vlně pomoci proti bezmoci podpora 2 rodiny
Astorie a.s. čerpání probíhá
Podařilo se nám navázat spolupráci s obchůdkem Diamantové zdraví a s kadeřnictvím Lucie
Wernerová V Třebenicích, kde můžete vidět
nebo zakoupit výrobky právě od našich uživatelů. Dále se nám povedlo získat sponzorský dar
ve vysokém počtu svíček od firmy Z-Trade, která
nám dar i osobně dovezla. Tento dar byl recyklován a následně použit na výrobu dalších svíček.
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Podporovatelé:

LOVOSICE

NADACE

LUKAVEC

TŘEBÍVLICE

ČÍŽKOVICE

VELEMÍN

LIBOCHOVICE
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KEBLICE

TŘEBENICE

DLAŽKOVICE

Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme
a věříme, že nám svoji přízeň zachováte i do budoucna.
Děkujeme za podporu v roce 2021 obcím:

Lukavec, Třebívlice, Čížkovice, Velemín, Libochovice, Keblice, Třebenice, Dlažkovice.

V roce 2021 naši činnost podpořili:

Nadační fond Mana potřebným

Potraviny Krátký

Billa

Coca - Cola

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Rodinné centrum Mšené Lázně

Lesy České republiky

Hoan Quyen Van

Spolek Otevřená budoucnost, z. s.

paní Dlouhá

Lovochemie, a. s.

a další dárci

Pan Jirásek - Sedlec
Křesťanský sbor Petra Chelčického, Lovosice
Manželé Černohorští
Pekárna Šubrtová - Lovosice
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O PROVEDENÉM AUDITU
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Charita
Lovosice

Charita Lovosice:
adresa: K. Maličkého 418/2, 410 02 Lovosice
IČ: 46770321
telefon: 777 077 768
e-mail: charita@charitalovosice.cz
datová schránka: tua4s9g
www.charitalovosice.cz
číslo účtu: 1003992329/0800 Česká spořitelna a.s.
text: pracovníci Charity Lovosice
použité fotografie: archiv Charity Lovosice

