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Úvodní slovo
„Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto
mých nejposlednějších bratří, pro mne jste
udělali“
(Mt 25,40).

Tohle Kristovo upřesnění našich mezilidských vztahů povznáší naše konání k božské úrovni. Cokoliv jsme udělali a cokoliv
uděláme pro bližního, vidí a přijímá sám
Ježíš Kristus.
Do tabulek, zpráv a fotogalerií se všechny
pozitivní události a okamžiky nevejdou. Nic
ale neunikne milosrdnému a spravedlivému
Bohu.
Děkuji vám, vážení a milí zaměstnanci
Farní charity Lovosice, vážení dárci, spolupracovníci a dobrovolníci za vaši práci a za
každý váš dobrý skutek.
Kéž v setkáních s našimi klienty a uživateli
služeb vidíme šanci pro konání dobra a příležitost k radostné a zodpovědné službě.
Bůh Vám žehnej!
P. Roman Depa
administrátor Římskokatolické farnosti
Lovosice
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Poslání, vznik, působnost, struktura
Poslání organizace: Charita pomáhá lidem
v nouzi, která 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 chce být 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.

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

Rada farní charity:
statutární zástupce farní charity Mgr. Alena Maternová,
lovosický farář – Mgr. o. Roman Depa,
ekonom organizace – Bc. Lukáš Malý.
Kontakt: www.fchlovosice.cz
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Úvod
Vážení a milí kolegové, dobrovolníci, partneři a dárci,
vy všichni, kterým není
lhostejno…
děkuji vám za rok 2016,
V roce 2016 naše organizace oslavila 20 let
svého působení v charitní činnosti v oblasti
sociálních služeb a to hlavně pro děti, mládež, ohrožené rodiny, matky samoživitelky, jedince ohrožené ztrátou přístřeší a se
zdravotně znevýhodněnými spoluobčany.
Podporujeme a pomáháme našim klientům
v jejich snažení na cestě k samostatnosti, v
řešení komplikovaných životních situací - to
je naše profese a tu konáme podle zákona,
standardů, metodik a vyhlášek tak, jak nejlépe umíme a můžeme.
Soucítění je přidaná hodnota, něco, co
pomáhá našim klientům vracet se zpět do
společnosti, dává jim pocítit jejich vlastní
lidskost. Největší nouze jakou může člověk
zažít, spočívá v pocitu opuštěnosti.

Speciální poděkování patří nadaci
RENOVABIS, která poskytla Farní
charitě Lovosice částku ve výši
121.000,- Euro na nákup budovy
na adrese Karla Maličkého 418/2,
do které bude po rekonstrukci přestěhován azylový dům pro
ženy a matky s dětmi.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Alena Maternová
Ředitelka Farní charity Lovosice
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Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v Lovosicích
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: 37 dospělých uživatelek s
dohromady 36 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu: 59
dospělých žen a matek s dohromady 112
dětmi.
Počet zaměstnanců v přímé práci: 7

Služba je poskytována za úhradu
spojenou s ubytováním.

nohy, najít si zaměstnání a pronajmout
byt. Dílčími úspěchy azylového domu jsou
splněné cíle našich klientek, které si samy
stanovily ve svém individuálním plánu.
Projekty a donátoři v roce 2016:
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Malý dotační titul – Podpora sociálních
služeb pro rok 2016
Město Lovosice – Sociální služby zařazené
v základní síti v Ústeckém kraji pro 2016

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje pobytovou službu sociální prevence
spojenou se ztrátou bydlení. Poskytnutím
této sociální služby se zachovává rodinné
soužití, dochází k prevenci kriminality a
předchází se odebírání dětí z péče matky.
V roce 2016 za podpory a asistence pracovníků Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi v Lovosicích se podařilo u 15 žen a
matek s celkem 12 dětmi zvládnout a vyřešit své problémy, postavit se na vlastní
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Nadace Agrofert Grant rodiče samoživitelé 34/002/2016
- pro sociální službu - Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi v Lovosicích – na
provoz Azylového domu – mzdové náklady pro sociálního pracovníka, pedagoga
volného času
nadace Táta a máma –
Bezpečný rok – příspěvek na mzdové náklady pracovníků v přímé práci

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež AMICUS
Identifikátor služby dle registrace: 6540812
Působnost: Lovosice
Provozní doba: po-pá 13.00 – 18.00 hodin
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let
Kapacita: 25 uživatelů
Počet klientů v roce 2016: 84 dětí a mladých lidí z Lovosic a spádových obcí
Návštěvnost v roce 2016: 2867
Počet zaměstnanců v přímé práci: 3
Služba je poskytována bezplatně
Naše služby cílí na neorganizované děti a
mladé lidi ve věku 6 – 26 let pohybující
se ve městě Lovosice, kteří často zažívají
nepříznivé sociální situace a vyhýbají se
standardním formám institucionalizované
pomoci a péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standartních volnočasových
aktivit. Dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov a často se
setkávají s náročnými situacemi. Prožívají
komplikované životní události (např. rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů,
problémy ve škole a s přáteli), setkávají
se s konfliktními společenskými situacemi
(např. od přestupků k trestné činnosti),
mají negativní zkušenosti a jejich chování
je rizikové (předčasné a rizikové sexuální zkušenosti, šikana, užívání návykových
látek).

Projekty a donátoři v roce 2016:
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Malý dotační titul – Podpora sociálních
služeb pro rok 2016
Město Lovosice – Sociální služby zařazené
v základní síti v Ústeckém kraji pro 2016
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – SAS FCHL
Identifikátor služby dle registrace: 3209417
Působnost: 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 dětmi
Počet klientů: 51 uživatelských rodin (84
dospělých se 119 dětmi)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku

Cílem Sociálně aktivizační služby je: zajistit
včasnou a účinnou sociální pomoc uživatelským rodinám v zájmu zachování funkčnosti
rodiny skrze intenzivní spolupráci v oblastech: podpory a rozvoje rodičovských kompetencí zvláště v oblastech uspokojování
potřeb dětí, - v přístupu k řešení výchovných problémů, - sanovat rodiny v zájmu
zabránění odebírání dětí do ústavní péče,
- podpora a pomoc při stabilizaci rodiny
jako funkčního celku (zejména dluhová problematika, bytová problematika, zaměstnanost, vedení domácnosti: včetně úklidu,
vaření a hospodaření, doučování dětí),
- motivace a aktivizace aktivizovat rodiny
k řešení jejich sociální situace pomocí přirozených a dostupných zdrojů uživatelské
rodiny vycházející z individuálních požadavků, a to zejména v přirozeném prostředí
rodiny, prohlubovat sociální dovednosti a
kompetence rodiny v jednání a spolupráci
s veřejným sektorem, poskytovat zdravotní
a sociální osvětu.
V rámci této služby je realizován i asistovaný kontakt – asistované setkávání dětí se
svými biologickými rodiči.
Projekty a donátoři v roce 2016:
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Malý dotační titul – Podpora sociálních
služeb pro rok 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Podpora vybraných sociálních služeb „5“
Město Lovosice – Sociální služby zařazené
v základní síti v Ústeckém kraji pro 2016
Nadační fond AGROFERT Grant Děti 75/2016 – ve výši 75.000.- Kč
pro sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, určené na
mzdové náklady terénního sociálního
pracovníka
Obec Třebívlice
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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: 10 klientů,
poskytnuto 800 kontaktů a 614 intervencí
Počet zaměstnanců v přímé práci: 1

Terénní služba umožnila výkon PMS 4 osobám. U dvou jedinců se podařilo zajistit
podklady pro příjem invalidní důchodové
dávky a byly podány žádosti. Za rok 2016
využilo 203 x fakultativní služby. Nejčastěji
poskytovanou intervencí klientům byla pomoc při jednání s úřady.
V rámci služby probíhá depistážní činnost.

Služba je poskytována bezplatně

Projekty a donátoři v roce 2016:
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Malý dotační titul – Podpora sociálních
služeb pro rok 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Podpora vybraných sociálních služeb „5“

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku

Město Lovosice – Sociální služby zařazené
v základní síti v Ústeckém kraji pro 2016

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. ztráta bydlení, problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání,
či v osobním životě. Pracovníci terénní služby
pomáhají v těchto situacích lidem nestálou
krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat.
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovectvím a etnické menšiny. Během roku 2016 se nám podařilo zamezit protiprávnímu jednání u 2 subjektů vůči
našim klientům, nejčastěji se jednalo o nájemní smlouvy. V oblasti bytové problematiky
jsme pomohli 47 klientům zajistit bydlení dle
jejich osobních možností. U 21 klientů proběhla podpora, díky které se podařilo nalézt
vhodné zaměstnání, ať už dlouhodobého, či
krátkodobého charakteru nebo také sezónní
práce.
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Charitní poradna Restart
Identifikátor služby dle registrace: 3321913
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: po a st od 8,00 do 18,00
hod., út a čt od 8,00 - 15,00 hod. Dále byla
služba poskytována i přes e-maily (on-line)
Cílová skupina: osoby v krizi
Počet klientů v roce 2016: 45 klientů (220
kontaktů a 1002 intervencí)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 1

Projekty a donátoři v roce 2016:

Služba je poskytována bezplatně

Město Lovosice – Sociální služby zařazené
v základní síti v Ústeckém kraji pro 2016

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
Charitní poradna Restart je zaměřena na
tyto oblasti:
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ (splátkové kalendáře, insolvence, atd.),
SOCIÁLNÍ DÁVKY (na jaké sociální dávky
máte nárok, poskytnutí formulářů a podpora při jejich vyplňování),
SOCIÁLNÍ SLUŽBY (doporučení dalších
vhodných služeb, pomoc při zkontaktování
služeb),
POJIŠTĚNÍ (souběh invalidního důchodu se
zaměstnáním, jak si požádat o přehodnocení ID, jak podat námitku, atd.),
PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST (náležitosti smlouvy, porušení smlouvy – např. nevyplacení mzdy, sestavení
životopisu, žádost o uznání osoby znevýhodněné, registrace na úřadu práce, atd.),
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY (jak
uplatnit svá rodičovská a manželská práva,
např. popření otcovství, rodič neplatí alimenty atd.)
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Krajský úřad Ústeckého kraje –
Sociální služby zařazené v základní síti
v Ústeckém kraji pro 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje –
Malý dotační titul – Podpora sociálních
služeb pro rok 2016

Nadace ČEZ –
Regionální rozvoj
Město Libochovice

Neregistrované další činnosti
Farní charity Lovosice
Dobrovolníci

Studentské praxe

Dobrovolníci v roce 2016: V roce 2016 docházelo do FCHL 5 dlouhodobých dobrovolníků, s nimi byla sepsána dobrovolnická
smlouva, celkem oddělali 588 hodin. Dále
docházelo do FCHL 29 krátkodobých dobrovolníků, kteří oddělali celkem 390 hodin.

Farní charita Lovosice umožňuje studentům pedagogicko-sociálních gymnázií a
studentům vysokých škol realizaci povinných praxí. V roce 2016 v naší organizaci
bylo na praxích celkem 6 mladých studentů
sociální práce či sociální pedagogiky. (AD –
4, NZDM – 1, SAS – 1)

PMS – Probační služba
Probační službu realizuje Farní charita Lovosice již od roku 2009. V roce 2016 u nás
odpracovalo svůj trest 5 odsouzených osob
s možností alternativního výkonu trestu – celkem 760 hod. prospěšných prací.
V průběhu probační služby si pod dozorem
pracovníka Farní charity Lovosice odčinilo již
19 odsouzených. Probační službu realizuje
Farní charita Lovosice již od roku 2009. Tito
lidé jsou prospěšní v naši organizaci -stěhování, malování, úklid, a jiné pomocné práce.

Tříkrálová sbírka
V rámci Tříkrálové sbírky 2016 se koledovalo
od 2. 1. do 15. 1. 2016. Bylo vytvořeno 19 skupin koledníků s celkem 22 kasičkami. Koledovalo se ve městě Lovosice a v Sulejovicích, ve
Lhotce nad Labem, v Malých Žernosekách, v
Čížkovicích, v Lukavci, v Keblicích a ve Velemíně. Koledování se účastnilo 25 dětí v převleku za Tři krále. Díky štědrosti dárců a obětavé snaze dobrovolníků se společným úsilím
podařilo shromáždit 45 042,-Kč.

Charitní šatník
Charitní šatník je Farní charitou Lovosice provozován téměř 20 let. V roce 2015
dostal charitní šatník nový kabát, byl přestěhován do Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi v Lovosicích a sloužil jako
doplňková služba pro potřebné. Od roku
2016 je situován v Azylovém domě pro ženy
a matky s dětmi v Lovosicích a slouží jako
doplňková služba pro potřebné. I v roce
2016 fungoval šatník v omezeném provozu
a to každé úterý a ve čtvrtek v čase od 13 h
do 15 h. Celkem bylo za rok 2016 bezplatně
vydáno ošacení a obuv 502 osobám.

Potraviny pomáhají
začátek projektu únor 2016 podpořeno celkem:
potravinové balíčky pro rodiny s dětmi 197 ks
potravinové balíčky pro osoby bez domova 512 ks
drogerie pro rodiny s dětmi
drogerie pro osoby bez domova

284 ks
522 ks

drogerie pro malé děti
pleny (vel. 1 - 5)

188 ks
190 ks
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projekty Farní charity Lovosice
zaměřené na podporu dětí
a mládeže skrze přímou osobní
zkušenost…..
SAMI SOBĚ - Tento projekt realizuje Farní charita Lovosice průběžně již od roku
2015. Celý projekt je založen na osobní
zkušenosti dětí a mladistvých ve věku od
8 let do 16 let mimo domov. Naše organizace za finanční podpory donátorů – město
Lovosice, Tříkrálová sbírka, NTM Dětem,
pronajme objekt, kam jede vždy 12 až 15
dětí. Při těchto výjezdech, vždy s dostatečným dozorem, se děti učí být samostatné – plánují si cestu, kombinují vlaky,
autobusy. Sestavují si jídelní lístek a za
dozoru se učí připravit si jídlo. Učí se pomáhat si ve skupině navzájem a poznávají
nová místa. V rámci tohoto projektu jsme
s dětmi byli ve Sloupu, v krkonošských
Křížlicích, kde jsme podpořili celkem již
25 dětí. O podzimních prázdninách 2016
byl zrealizován 3 denní pobyt v Leské, kterého se účastnilo 22 dětí a mládežníků. Za
zrealizované pobyty bylo podpořeno 47
dětí a mladistvých.

Edukace zážitkem (zážitková pedagogika pro děti v AD) - Hlavním cílem tohoto
projektu je prevence sociálního vyloučení dětí a jejich matek žijících v azylovém
domě pomocí zážitkové pedagogiky, která by jim v budoucnu mohla ukázat nový
směr jejich dalšího života. Během projektu, který se prolínal celým rokem 2016,
bylo podpořeno 45 dětí a 15 matek.

Před Startem - Projekt byl zaměřen
na posílení připravenosti mladých lidí
z náhradní péče na vstup do vlastního samostatného života. Cílem projektu byly
prakticky prožité zkušenosti a posílení
dovednosti každého účastníka projektu
tak, aby uměl řešit vlastní náročné životní situace bez pomoci a podpory pracovníků dětských domovů. Během projektu,
který se prolínal celým rokem 2016, bylo
podpořeno celkem 12 jedinců z náhradní ústavní péče ve věku 15 – 18 let.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 – byl
z části věnován Adámkovi Jírovi ve výši
10.000,- Kč jako příspěvek na polohovací
zařízení. Ostatní finanční prostředky byly
využity při realizaci projektu SAMI SOBĚ.
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Made by (finanční gramotnost matek a
žen spojená s rukodělnými činnostmi) Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci
matkám samoživitelkám získat zkušenosti a nový pohled na rodinný rozpočet. V
rámci tohoto projektu získávají účastnice znalosti týkající se nejen finančního
plánování, ale i praktických dovedností,
jejichž osvojení jim umožní snazší přístup k získání zaměstnání. V roce 2016
bylo díky tomuto projektu podpořeno
16 žen – matek se 17 dětmi.

Příměstský čas 2016 - letní příměstský tábor, v rámci kterého jsme navštívili např. Mirakulum nebo Aquapark v Mostě, vyzkoušeli
jsme si výrobu ručního papíru, absolvovali
výlety za kulturou a do přírody – např. Malá
pevnost v Terezíně nebo výšlap na Říp.

VIII. ročník tanečního festivalu Savore
Jekhetane Již osmým rokem jsme pořádali taneční festival Savore Jekhetane. Celé
akce se zúčastnilo 8 souborů a celkem 75
účinkujících. Díky festivalu, který byl veřejně přístupný, se tento styl kultury otevřel
veřejnosti, která se mohla festivalu účastnit. Pro místní komunitu, na kterou byl festival zacílen, měl prospěch především ve
směru smysluplného vyplnění volného času
a komunitního setkání v rámci udržení kulturní tradice romského tance a zpěvu. Celkem se sešlo 126 návštěvníků.

Taneční soubor Lačho Amicus
každoročně prezentuje své umění v Čechách i v zahraničí. Již poněkolikáté taneční soubor Lačho Amicus prezentoval Farní
charitu v německé Pirně na festivalu Markt
der Kulturen.
Každý rok od října do prosince pořádá Farní
charita Lovosice ve spolupráci s Centrem
sociální pomoci v Litoměřicích a s Farní
charitou Litoměřice různá vystoupení pro
jejich klienty v zařízení pobytových sociálních služeb, aby jim tak zpříjemnily
předvánoční čas a pohodu, například v DD
Libochovice nebo DD Čížkovice. V rámci
spolupráce s městem Lovosice vystupujeme na všech aktivitách a slavnostech,
které město Lovosice pořádá (svátek jara,
Oslavy města Lovosice, Václavská pouť,
Noc kostelů atd.).
DEJTE NÁM ŚANCI
Projekt zaměřený na aktivní trávení volného času dětí z NZDM, který byl spojen s
poznáváním krás Ústeckého kraje.

PROJEKTY FARNÍ CHARITY LOVOSICE ZAMĚŘENÉ NA PODPORU DĚTÍ A MLÁDEŽE
BYLY ZrealizovánY za podpory:
Nadace Terezy Maxové Dětem – Edukace
zážitkem, SAMI SOBĚ, Made by
Nadačního fondu ALBERT – Před Startem
Města Lovosice – dotační titul Sport a volný
čas - Letní čas AMICUS (příměstský tábor
2016), festival SAVORE JEKHETANE 2016
Ministerstva kultury – Savore Jekhetane a
taneční soubor Lačho Amicus
Fondu Ústeckého kraje - Krajský úřad Ústeckého kraje VIII. Ročník SAVORE JEKHETANE
Krajského úřadu Ústeckého kraje – Volný čas
2016 – Dejte nám šanci
z výtěžku Tříkrálové sbírky 2016 – SAMI SOBĚ
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Akreditace SPOD
V roce 2016 jsme aktivně spolupracovali
s pracovníky OSPOD v různých městech,
nejvíce s OSPOD Lovosice, OSPOD Ústí
nad Labem a OSPOD Roudnice nad Labem.
SAS FCHL v rámci pověření OSPOD Lovosice poskytovala sociální službu 12
uživatelským rodinám, celkem došlo
k 711 kontaktům s uživateli. SAS FCHL
spolupracovala i s OSPOD Roudnice nad
Labem, kde je vedena jedna uživatelská
rodina, celkem došlo k 66 kontaktům s
touto uživatelskou rodinou.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi v roce 2016 zprostředkovala na
doporučení OSPODu tři asistované kontakty dětí s biologickými rodiči. V roce
2016 byla SAS FCHL pověřena okresním
soudem prostřednictvím OSPOD Lovosice
k asistenci při setkávání dítěte s biologickou rodinou. Ve spolupráci s OSPOD a
pod dohledem sociálního pracovníka se
uskutečnilo v roce 2016 celkem 62 asistovaných setkání. Díky realizaci asistovaných setkávání nezaniká vztah s biologickou rodinou a vzájemné vztahy jsou
udržovány a posilovány.
SAS FCHL v roce 2016 spolupracovala
také s kurátorem pro děti a s Probační a
mediační službou v Litoměřicích.
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích spolupracoval v roce 2016 s řadou
OSPOD po celé České republice, zejména s
OSPOD Lovosice, Ústí nad Labem, Roudnice
nad Labem. V rámci pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme v roce 2016 poskytovali službu 18 uživatelkám s 34 dětmi. Celkem
došlo v rámci pověření k 56 kontaktům a 42
intervencím s uživatelkami služby.
V rámci pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí bylo v průběhu roku 2016 poskytováno poradenství ve výchovné oblasti
rodičům, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy.

Výsledek hospodaření
Náklady 2016

v tis.

Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače
kancelářské potřeby, pomůcky k aktivizačním činnostem
hygienické potřeby, spotřební materiál, pohonné hmoty)

446

Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady

259

Opravy a udržování

66

Cestovné

60

Nájemné

622

Školení

50

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

232

Mzdové náklady

3 645

Zdravotní a sociální pojištění

1 168

Ostatní sociální náklady

19

Ostatní náklady celkem

341

Náklady celkem

6 908

Příjmy 2016

v tis.

Tržby za vlastní výkony

657

IP projekty Ústeckého kraje

0

Dotace ministerstva

55

Dotace Krajský úřad Ústeckého kraje

5 350

Dotace Úřad práce

176

Dotace města Lovosice

192

Nadační příspěvky

329

Dary tuzemské

116

Dary zahraniční

0

Církevní sbírky

31

Výnosy celkem

6 906

Výsledek hospodaření 2016
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016

-2
17
17
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Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme a věříme,
že nám svoji přízeň zachovají i do budoucna.

V roce 2016 naši činnost podpořily:
Dárci z řad organizací či jednotlivců:

restaurace Radnice Třebenice
Papír – tapety Libor Uhlík 			
APOLLO PRINT s.r.o.
Cukrárna – Labužník Vlastimil Ševčík 		
Vladimíra Svobodová
Květinářství NOTO s.r.o.			
Květinka Veronika Srbová
Josef Koubek				
PMU CZ, a.s.
PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP a.s.		
Jana Šubrtová 				
Potraviny Krátký a spol. s.r.o.		
David Mazánek – Restaurace Trávčice		
Marie Černohorská – Sauna Lovosice
Jahodárna Brozany n. Ohří
Květinářství Vintrichová

