Farní charita Lovosice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

úvodní slovo
Mnozí lidé si dávají různá předsevzetí – někteří na začátku roku, jiní hned po obdržené zprávě o své nemoci, jiní na prahu
svatopostní doby – doby přípravy na velikonoční svátky. Právě na toto období papež
František předává konkrétní doporučení.
Jedno z nich zní: „Děkuj (i když nemusíš)“.
Poděkovat všem členům Farní charity Lovosice nemusím, protože mne nikdo nenutí
rozkazem nebo tlakem.
Vážení a drazí zaměstnanci Farní charity
Lovosice, vážení spolupracovníci a dobrovolníci, sponzoři a příznivci:
CHCI VÁM PODĔKOVAT za vaši práci a snahu, za každý dobrý skutek a dar.
Kéž následující měsíce budou pro nás
všechny časem dobře využitým, aby dne
31. prosince 2018 mohl každý z nás říci:
Mám za sebou dobrý rok.
Bůh Vám žehnej!
P. Roman Depa
administrátor Římskokatolické farnosti
Lovosice
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úvod
Vážení a milí kolegové,
dobrovolníci, partneři a
dárci, vy všichni, kterým
není lhostejno…
děkuji vám za rok 2017
Rok 2017 byl pro naši organizaci úspěšným
a přinesl s sebou i novinky. V lednu se nám
podařilo začít provozovat novou sociální
službu pro osoby se zdravotním (mentálním
a kombinovaným) znevýhodněním. V únoru jsme startovali ESF projekt na podporu zvýšení uplatnění žen a matek na trhu
práce. Naše organizace se rozrostla o nové
pracovníky. V červenci jsme obdrželi dotaci na opravu nového azylového domu.
Uvědomuji si, že toto vše by nefungovalo
a nikdy se nestalo bez spolupráce s kolegy z naší lovosické charity a bez finanční
podpory ze stran našich donátorů, dárců a
příznivců.

S poděkováním a přáním všeho dobrého
Mgr. Alena Maternová
Ředitelka Farní charity 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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donátoři registrovaných
sociálních služeb:
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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: 36 uživatelských rodin (s
celkem 107 dětmi, aktivně se pracuje s 32
dětmi)
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
- ošacení z Charitního šatníku
V rámci těchto fakultativních služeb jsme
materiálně podpořili přibližně 150 lidí
včetně dětí.

V rámci individuální práce s rodinou jsme
5 uživatelským rodinám poskytli doprovody
k soudu a jedné na policii. Jednu z uživatelských rodin jsme podpořili a pomohli v procesu s vyřízení svěření dětí do péče.
V roce 2017 se podařilo v rámci podpory
a pomoci se školní přípravou posílit vědomosti a školní přípravu u 18 dětí. Celkově se
u 18 dětí zlepšil prospěch. U pěti rodin se
podařilo nastavit funkční spolupráci rodič x
škola.
V průběhu roku 2017 se také zavedly případové porady ve spolupráci s MĚÚ.

Služba je poskytována bezplatně
Cílem Sociálně aktivizační služby (SAS) je
zajistit včasnou a účinnou sociální pomoc
uživatelským rodinám v zájmu zachování
funkčnosti rodiny v přirozeném prostředí
skrze intenzivní spolupráci.
V uplynulém roce jsme aktivně pracovali na
tom, abychom některým klientským rodinám dopomohli k stabilnímu bydlení. Jednalo se o zlepšení stavu stávajícího bydlení.
Velkou pomocí nám v tomto směru byly Nadace Agrofert a Nadace Terezy Maxové dětem a jejich Individuální projekty. Zlepšení
či úplné vyřešení bytové situace vedlo i k
zabránění odběru dětí z péče rodičů.
V oblasti pracovního uplatnění prošly tři
uživatelky rekvalifikačním kurzem. Devíti
uživatelkám jsme pomohli v oblasti zaměstnanosti.
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Projekty a donátoři v roce 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro rok 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
POSOSUK 2
Město Lovosice
dotační titul - Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017

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: 18 klientů, zrealizováno 1025 kontaktů
a poskytnuto 614 intervencí
Počet zaměstnanců v přímé práci: 1
Služba je poskytována bezplatně

Projekty a donátoři v roce 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro rok 2017
Město Lovosice
dotační titul - Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
obec Třebívlice
město Libochovice

Fakultativní služby:
okamžitá potravinová pomoc:
podpořeno 201 lidí
ošacení z Charitního šatníku:
podpořeno 106 lidí
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, s bydlením, v zaměstnání,
či v osobním životě. Pracovník terénní služby
pomáhá v těchto situacích lidem nastalou krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat.
Během roku 2017 se nám podařilo zprostředkovat zaměstnání nebo brigády 190 uživatelům. V oblasti bytové problematiky jsme pomohli zprostředkovat 56 uživatelům bydlení
dle jejich možností. Terénní služba zprostředkovala pomoc s úřady 367 případech, dále
pomáhala sestavovat a vyřizovat splátkové
kalendáře. V 946 případech byli kontaktovaní
spoluobčané delegováni do jiných sociálních
či zdravotnických služeb.
V rámci terénních programů probíhají i monitoringy v ohrožených oblastech.
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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: 34 dospělých uživatelek s
dohromady 29 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu: 59
dospělých žen a matek s dohromady 112
dětmi.
Počet zaměstnanců v přímé práci: 8

Služba je poskytována za úhradu
spojenou s ubytováním.

blémy mezi které patří např. zvládání rodičovských kompetencí, řešení bytové
otázky a zaměstnání. Součástí poskytování
této služby je i podpora pedagožky volného
času, která pracuje nejen s dětmi, ale poskytuje i výchovné a vzdělávací poradenství matkám.
Během roku 2017 za podpory Azylového
domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích se podařilo u 16 žen a matek s celkem
14 dětmi zvládnout tíživou životní situaci a
osamostatnit se ve vlastních bytech či získat nové zaměstnání.

Fakultativní služby:
- okamžitá potravinová pomoc
– poskytnuto 63 lidem
- ošacení z Charitního šatníku
- poskytnuto 547 lidem
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
poskytuje pobytovou službu. Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba
určena, jsou matky s dětmi, těhotné a samostatné ženy, které řeší tíživou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Azylový
dům poskytuje ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Během pobytu se
uživatelky učí zvládnout a vyřešit své pro-
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Made by projekt s nadací Terezy Maxové Dětem
realizovaný v azylovém domě

Projekty a donátoři v roce 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje – Sociální
služby zařazené základní síti v Ústeckém
kraji pro 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje – Malý dotační titul – Podpora sociálních služeb pro
rok 2017
Město Lovosice – dotační titul - Sociální
služby zařazené základní síti v Ústeckém
kraji pro 2017
Nadace Agrofert - Grant rodiče samoživitelé - pro sociální službu - Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi v Lovosicích – na provoz Azylového domu – mzdové náklady
Nadace Agrofert – Dar
Nadace Terezy Maxové Dětem – Made by

Speciální poděkování patří nadaci RENOVABIS , která financovala pro Farní charitu
Lovosice nákup budovy, do které po rekonstrukci bude přestěhován Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi.

Obce: Čížkovice, Keblice, Třebenice

V rámci Integrovaného operačního programu ve výzvě č. 30 IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Farní charita Lovosice
obdržela dotaci na rekonstrukci a vybavení
koupené budovy na adrese Karla 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.
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Sociálně terapeutické dílny
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 2017: 45
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Služba je poskytována bezplatně
V polovině ledna jsme slavnostně otevřeli
nové sociálně terapeutické dílny. Postupně se u nás za celý rok vystřídalo celkem
45 uživatelů v dopoledních či odpoledních
blocích.
V dílnách v rámci aktivizace je nabízeno několik činností:
- aktivizační činnost (práce na PC, procvičování psaní a čtení),
- praktické činnosti (nácvik úklidu, nácvik
vaření),
- terapeuticko relaxační činnosti (muzikoterapie, relaxace při malbě).
V roce 2017 jsme uspořádali několik besed
v rámci svépomocné skupiny SEBEOBHÁJCI,
proběhla celodenní interaktivní přednáška
hasičského sboru z HZS Litoměřice.
Dílnu jsme postupně dovybavili hlavně
pomocí dárců z lovosicka, ale hlavně prostřednictvím Výboru dobré vůle Olgy Havlové, díky níž jsme nakoupili dovybavení a
materiál na rukodělné činnosti.
Naši klienti využívají zázemí Farní charity
v rámci aktivizace např. hraní pin-pongu,
stolního fotbalu.
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Projekty a donátoři v roce 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Město Lovosice
dotační titul - Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Výbor dobré vůle
dotační titul – Cesty k integraci 2017
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017

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 2017: 122 dětí a mladých lidí z Lovosic a spádových obcí
Návštěvnost v roce 2017: 2892
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.

Celoročně probíhá doučování - dohled nad
školní přípravou každý den od 13-15 hod.
V rámci prevence proti nudě se pracovalo s volným časem našich mladých klientů
formou aktivního trávení. Bylo zrealizováno
mnoho akcí typu - tábory, výlety, festivaly a exkurze (např. ZOO v Děčíně, zámek
v Roudnici nad Labem, Automuzeum v Terezíně, Muzeum voskových figurín v Praze,
Botanická zahrada v Teplicích, plavecké bazény, AquaParky Most, Děčín, aj).

V
. rámci posilování sociálních dovedností
jsme pořádali přednášky, diskuze, promítání na témata: např. Šikana a kyberšikana,
Cestování, jiné kultury, kam bych se chtěl
podívat, Předsudky, stereotypy a lidská tolerance, Práva žen, atd.
Dalším pozitivním prvkem byla realizace
nové aktivity pro mládež, která je prospěšná hlavně pro jejich zdraví. Snažíme
se tím děti přivést ke sportu a zdravějšímu
životnímu stylu v rámci projektu RADOSTNÉ
SPORTOVÁNÍ.
Taneční soubor Lačho Amicus - Taneční
soubor Lačho Amicus je součástí NZDM Amicus.

Projekty a donátoři v roce 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje Malý dotační titul - Podpora sociálních služeb pro rok 2017
Město Lovosice dotační titul Sociální služby zařazené základní síti v Ústeckém kraji pro 2017
Město Lovosice dotační titul –
Volný čas 2017 - Příměstský čas 2017 („I cesta je cíl“), Taneční soubor Lačho Amicus
Ministerstvo kultury – Lačho Amicus
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projekty Farní charity Lovosice
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 si
připravují 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, v Leské. V roce 2017
jsme se vypravili do Hiporehabilitačního centra Valdek o.p.s ve Satině na 4 denním pobytu, kde s námi bylo 15 dětí. Za uplynulé tři
roky jsme zrealizovali již 4 výjezdové pobyty.
Celkem jsme za poslední tři roky podpořili 62
dětí a mladistvých.

Made by projekt s nadací
Terezy Maxové Dětem
Uživatelky azylového domu se aktivně zapojují do průběžného projektu Made by, jehož
cílem je získat zkušenosti a znalosti týkající
se nejen finančního plánování, ale i praktických dovedností. V roce 2017 bylo díky tomuto projektu podpořeno 13 žen a matek se
14 dětmi.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017
Byl z části věnován Lukáškovi a Lucii Vaňko
vým ve výši 10.000,- Kč jako příspěvek na volnočasové aktivity a přípravu do školy. Ostatní
finanční prostředky byly použity pro rozvoj a
zavedení nové sociální služby – STD – Sociálně
terapeutické dílny pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením.
Příměstský čas 2017
Letní příměstský tábor, ve kterém jsme pořádali výlety za kulturou a do přírody. V rámci
příměstského času byli zorganizovány 4 týdenní bloky nabyté bohatým programem.
Taneční soubor Lačho Amicus
Taneční soubor Lačho Amicus každoročně
prezentuje své dovednosti. V roce 2017 se náš
taneční soubor prezentoval na 5ti festivalech
po České republice. Byli jsme např. v Krásné Lípě, na Různobarevném festivalu v Ústí
nad Labem, v České Lípě, v Obrnicích. V září
2017 se děti a mladiství zúčastnili v Praze na
hudební soutěži MIRI GILI. 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, například
v DD Libochovice nebo DD Čížkovice. V rámci
spolupráce s městem Lovosice vystupujeme
na všech akcích a slavnostech, které město
Lovosice pořádá (Svátek jara, oslavy města
Václavská pouť, Noc kostelů atd.).
Zrealizováno za podpory:
Nadace Terezy Maxové Dětem –Made by,
Město Lovosice – Volný čas - SAMI SOBĚ,
Příměstský čas, Taneční soubor Lačho Amicus,
Ministerstvo kultury – Taneční soubor Lačho
Amicus,
Tříkrálová sbírka 2017

neregistrované další činnosti
Farní charity Lovosice
Dobrovolníci

V roce 2017 docházelo do FCHL 6 dobrovolníků,
s nimiž byla sepsána dobrovolnická smlouva. Celkový počet hodin, který dobrovolníci ze svého času
věnovali spolupráci s naší organizací, se vyšplhal
v roce 2017 na 510 hodin. Jednorázových či krátkodobých dobrovolníků jsme v roce 2017 měli 22
s celkem 192 hodinami. V rámci Tříkrálové sbírky
(1.1.-15.1.2017) se zapojilo 21 dobrovolníků s celkem
152 hodinami. Děkujeme

Akreditace SPOD

V roce 2017 jsme aktivně spolupracovali
s pracovníky OSPOD v různých městech,
nejvíce s OSPOD Lovosice, OSPOD Ústí nad
Labem a OSPOD Roudnice nad Labem.
V rámci pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí bylo v průběhu roku 2017 poskytováno poradenství ve výchovné oblasti
rodičům, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy. V roce
2017 jsme aktivně spolupracovali s pracovníky OSPOD v různých městech, nejvíce
s OSPOD Lovosice a OSPOD Roudnice nad
Labem.
SAS FCHL v rámci pověření OSPOD Lovosice
poskytovala službu 7 uživatelským rodinám. SAS FCHL spolupracovala i s OSPOD
Roudnice nad Labem, kde je vedena jedna
uživatelská rodina. V průběhu roku 2017 se
také zavedly případové porady. SAS FCHL
v roce 2017 spolupracovala také s kurátorem pro děti a mládež (výkon SPOD Roudnice nad Labem), kurátorkou pro děti a mládež (výkon SPOD Lovosice) a s Probační a
mediační službou v Litoměřicích.

Asistovaný kontakt

Farní charita Lovosice realizuje Asistovaný kontakt – asistované setkávání dětí se
svými biologickými rodiči. Pod dohledem
sociálního pracovníka se uskutečnilo v roce
2017 celkem 45 asistovaných setkání. Díky
realizaci asistovaných setkávání nezaniká
vztah s biologickou rodinou, tyto vzájemné
vztahy jsou udržovány a posilovány.

Studentské praxe

Farní charita Lovosice umožňuje studentům
pedagogicko-sociálních gymnázií a studentům vysokých škol realizaci povinných
praxí. V roce 2017 v naší organizaci byli na
praxích 3 mladí studenti sociální práce či
sociální pedagogiky. (AD – 2, NZDM – 1).

Charitní šatník

Charitní šatník je Farní charitou Lovosice
provozován 21 let. V roce 2015 byl charitní
šatník přestěhován do Azylového domu pro
ženy a matky s dětmi v Lovosicích a od té
doby slouží jako doplňková služba registrovaných sociálních služeb pro potřebné. I v
roce 2017 fungoval šatník v omezeném provozu a to každé úterý a ve čtvrtek v čase od
13 h do 15 h. Celkem bylo za rok 2017 bezplatně vydáno ošacení a obuv 547 lidem.

Tříkrálová sbírka

V rámci Tříkrálové sbírky 2017 se koledovalo
od 2. 1. do 11. 1. 2017. Bylo vytvořeno 28 skupin koledníků s celkem 25 kasičkami. Koledovalo se v obcích Lovosice, Sulejovice, Lhotka
nad Labem, Malé Žernoseky, Čížkovice, Lukavec, Keblice, Klapý, Sedlec, Poplze, Radovesice a Velemín. 32 dětí se účastnilo koledování
v převleku za Tři krále. Díky štědrosti dárců a
obětavé snaze dobrovolníků se společným úsilím podařilo shromáždit 43 468,-Kč.

Potraviny pomáhají

Potravinová banka Praha
Farní charita Lovosice je dlouhodobě členem a odebírá z Potravinové banky v Praze. V rámci této spolupráce jsme se již 3
rokem účastnili celodenní akce „Potraviny
pomáhají“ v prodejně Albert v Praze na
Chodově.

PMS – Probační služba

Probační službu realizuje Farní charita Lovosice již od roku 2009. V roce 2017 Terénní
služba umožnila výkon PMS u 5 odsouzených
osob v rámci alternativního výkonu trestu –
celkem 269 hodin prospěšných prací.

13
13

Projekt Práce a rodina

Projekt Práce a rodina
Číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343
Doba projektu: 1. 2. 2017 – 31.1.2019
Financování projektu: Operační program
zaměstnanost – Evropské sociální fondy
Působnost: Lovosice
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
v kanceláři v ulici Školní 476/3

Školy jsou v okolí Lovosic, v Litoměřickém
okresu a účastnice projektu v nich budou
zaměstnané na 12 měsíců. Další 36 žen
získalo v 2017 zaměstnání, mnohým z nich
k místu pomohlo právě zapojení do projektu PaR.

Cílová skupina: ženy ve věku do 29 let a
nad 55+ v evidenci ÚP a ženy ohrožené na
trhu práce
Počet klientů: 56 žen
Počet zaměstnanců v přímé práci: 2
Projekt poskytuje veškeré služby pro účastnice bezplatně
Projekt Práce a rodina od února 2017 zajistil ženám rekvalifikace, dotovaná pracovní
místa, semináře, poradenství včetně služeb
právníka a psychologa.
V roce 2017 proběhlo 39 rekvalifikačních
kurzů, z toho 30 účastnic získalo kvalifikaci
Asistent pedagoga, dalších 9 získalo osvědčení jiné, dle bilanční diagnostiky a jejich
následného výběru, například: chůva, obsluha počítače, pracovník v sociálních službách.
Na dotovaných místech bylo v roce 2017 zaměstnáno 10 žen a to na 7 školách, z toho
jsou dvě školy mateřské, 4 školy základní a
1 škola základní speciální a praktická.

14

V roce 2017 bylo do projektu Práce a rodina zapojeno celkem 56 účastnic. Tyto ženy
absolvovaly motivační semináře a semináře
finanční gramotnosti. Pro všechny účastnice byla otevřena JOB PORADNA, denně od
8 hodin.

Výsledek hospodaření
Náklady 2017

v tis.

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

784
363

Opravy a udržování

59

Cestovné

46

Nájemné

626

Školení

60

Projekt Práce a Rodina (nakupovné služby v rámci projektu

837

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

245

Mzdové náklady (vč. odvodů, pojištění atd.)

6 430

Ostatní náklady celkem

26

Náklady celkem

9 476

Příjmy 2017

v tis.

Tržby za vlastní výkony

706

Dotace EU

2 194

IP projekty Ústeckého kraje

869

Dotace ministerstva

15

Dotace Krajský úřad Ústeckého kraje

4 986

Dotace Úřad práce

0

Dotace města Lovosice

297

Nadační příspěvky

297

Dary tuzemské

91

Dary zahraniční

0

Církevní sbírky

31

Příjmy celkem

9 486

Výsledek hospodaření 2017
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017
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Všem dárcům a podporovatelům upřímně děkujeme a věříme,
že nám svoji přízeň zachovají i do budoucna.

V roce 2017 naši činnost podpořily:
Dárci z řad organizací či jednotlivců,
poděkování patří:

Sváťovo dividlo Litoměřice

Paní Heleně Štarhové

Nadační fond Mana potřebným

Paní Janě Vincíkové

Attigente – p. Matěj Prošek

Pan Ladislav Konečný

Billa

Pekárna Šubrt Třebenice

Lesy České republiky

Květinka Koskuba

Pekařství Šumava Group a.s.

Potraviny Krátký

Květinářství Veronika Srbová Lovosice

Cukrárna Alexandra Ševčíková

Oblečení Duha Lovosice

Unima Donát

Pan Jirásek – Sedlec

Spodní prádlo Břetislav Dvořák

Manželé Černohorští – Sauna Lovosice
Jana Šubrtová
David Mazánek – Restaurace Trávčice
Paní Lydii Chroustové
Paní Marie Horké

