Farní charita Lovosice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Úvodní slovo
Vážení přátelé, kteří se
podílíte na charitním díle,
chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a
oběťmi podporujete dobré dílo Farní charity
Lovosice. Děkuji zaměstnancům, všem osobám a organizacím, které jsou spjaty s působením charity.
Jsem si vědom mnohých obtíží, kterým musíte čelit. Tím více si vážím vašeho nasazení.
Podobně jako se neučíme pro školu, ale pro
život, tak nežijeme pro sebe sama, ale ve
společnosti. V ní vždy budou slabší, staří,
potřební, méně schopní, různě zranění. Přeji vám Boží požehnání, hodně sil a vnitřního
nadšení pro službu bližnímu. Budu rád, když
svou práci v charitě budete vnímat nejenom
jako zaměstnání, ale také jako určitý druh
služby společnosti, jako své osobní poslání.
Pomáhat druhému člověku - často neznámému nebo vzdálenému - je přece jeden
z nejkrásnějších projevů lidského smýšlení
a jednání.
Děkuji ještě jednou za každý dobrý skutek,
dobré slovo, za přátelství.
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: Bc. Alena Maternová

Rada farní charity:
statutární zástupce farní charity
– Alena Maternová,
lovosický farář – o. Roman Depa,
ekonom organizace – Bc. Lukáš Malý.
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Kontakty: www.fchlovosice.cz

Úvod
Vážení a milí kolegové,
dobrovolníci, partneři
a dárci,
všem vám moc děkuji za přízeň a ochotu
podílet se na službě pro naše spoluobčany.
Cesta životem každého z nás je mnohdy klikatá. Jsou mezi námi jedinci, kteří na jejich
cestě životem potřebují podporu, potřebují
pocítit solidaritu a mnohdy i podat pomocnou ruku. Cílem naší práce není přebírat
odpovědnost a řešit mnohdy komplikované
životní situace za naše klienty, ale podpořit
je v jejich snažení na cestě k samostatnosti.
Pracujeme s dětmi, mládeží, matkami samoživitelkami, s lidmi ohroženými ztrátou
přístřeší, se seniory a zdravotně postiženými spoluobčany.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
kolegům a spolupracovníkům za práci odvedenou v roce 2014, těm, kteří podpořili
naší práci finančně či materiálně, i ostatním
příznivcům Farní charity Lovosice.
Alena Maternová
Ředitelka Farní charity Lovosice
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
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 (12 dospělých, 12 dětí)
Počet klientů: 32 dospělých uživatelek s
dohromady 38 dětmi
Počet odmítnutých žadatelek o službu:
51 dospělých žen a matek s dohromady
93 dětmi.

Služba je poskytována za úhradu
spojenou s ubytováním.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje pobytovou službu sociální prevence
– pomáhá osamělým matkám a jejich dětem
překlenout tíživou životní situaci spojenou
se ztrátou bydlení. Poskytnutím této sociální služby se zachovává rodinné soužití,
dochází k prevenci kriminality a předchází
odebírání dětí z péče matky. Pomocí sociálního a právního poradenství, výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních činností je pomáháno matkám s dětmi k návratu do společnosti a osamostatnění se.
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Úspěchy Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi Lovosice
Úspěchy uživatelek v Azylovém domě přímo
souvisí s jejich snahou se podílet na pozitivním řešení jejich vlastní životní situace.
Uživatelkám je nabídnuta pomoc, podpora
i asistence, které jim dávají možnost posunout se svým životním příběhem dál.
Mezi největší úspěchy Azylového domu Lovosice v roce 2014 lze zařadit několik příběhů našich uživatelek, které si s pomocí
pracovníků AD Lovosice našly zaměstnání i
bydlení a odstěhovaly se z Azylového domu
Lovosice do nových pronajatých bytů. A žijí
běžným životem.
Mezi další úspěchy Azylového domu Lovosice
patří i dílčí pokroky našich uživatelek, jako
jsou splněné cíle, které si sami uživatelky
stanovily ve svých individuálních plánech,
např. vyřízení osobních dokladů, zařazení
dětí do přípravných tříd základních škol, zařadit se do pracovního procesu, spoření si
peněz na budoucnost, vyřízení záležitostí
týkajících se výživného na děti, rozvodu aj.
V průběhu celého roku 2014 Azylový dům
Lovosice navštěvovala pedagožka volného
času, která pracovala s dětmi a spolupracovala s matkami na předškolní a školní přípravě dětí a trávení volného času. Součástí
práce v Azylovém domě jsou i aktivizační
činnosti a psychosociální pomoc ubytovaným. V průběhu roku proběhl Přednáškový
podzim -přednášky na témata týkající se
zdraví, správné výživy a hygieny, říjnový
Den s knihovnou. Další z podpůrných, fakultativních činností je udržování tradic – Velikonoční svátky, Den dětí, podzimní výroba
draků a jejich pouštění, zahrada a její plody (zavařování), Společně malujeme svět,
Dámský klub, 2. ročník předvánoční sbírky a
Štedrovečerní večeře.
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež AMICUS
Identifikátor služby dle registrace: 6540812
Působnost: Lovosice
Provozní doba: po-pá 14.00 – 19.00 hodin
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let
Kapacita: 25 uživatelů
Počet klientů: 166 mladých lidí a dětí z Lovosic a okolí
Návštěvnost v roce 2014: 3726
Služba je poskytována bezplatně a vytváří:

Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové
omezení): osoby s mentálním a zdravotním
postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách zařízení.

a) bezpečné prostředí
b) pomoc při přípravě do školy
c) pomoc a podpora v orientaci se ve
vlastním životě
d) smysluplné trávení volného času s využitím různých kroužků, jako je taneční,
hudební, keramický, filmový, sportovní
kroužky, práce na PC a jiné
e) edukační výlety s dětmi
f) motivace a aktivace dětí a mladých lidí,
budování pocitu odpovědnosti za sebe
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, vyhýbají se standardním formám
institucionalizované pomoci a péče, nemohou
nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dávají přednost pasivnímu
trávení volného času mimo domov a zažívají,
respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k
prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:
Komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v
dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení
se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové
partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků)
Konfliktní společenské situace (např. trestná
činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
Negativní zkušenosti a rizikové chování
(např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy).
Nezájem ze strany rodičů, nuda, atd…
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Aktivitami a akcemi pořádanými v Nízkoprahovém zařízení mimo rámec standartní sociální práce byly: Den otevřených dveří pro
širokou veřejnost, výlety do aquaparku, víkendové pobyty na koňské farmě Zababeč
v Třebušíně, taneční soubor Lačho Amicus,
VI. ročník tanečního festivalu Savore Jekhetane, dětský den, maškarní bál, vystupování
na festivalech ostatních nízkoprahů, vystupování v domovech seniorů, v domovech pro
osoby se zdravotním postižením, prezentace
v Pirně na akci Markt der Kulturen, „nocovky“, atd.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Identifikátor služby dle registrace: 3209417
Působnost: Lovosice
Provozní doba: po-pá 8.00 – 12.00 ambulantně, 12.00 - 16.00 hodin terénní formou
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Počet klientů: 28 klientských rodin (47 dospělých se 70 dětmi)
Předškolní klub: 27 dětí s návštěvností 830
Služba je poskytována bezplatně
Cílem Sociálně aktivizační služby je: zajistit
včasnou a účinnou sociální pomoc uživatelským rodinám v zájmu zachování funkčnosti rodiny, podporovat a rozvíjet rodičovské
kompetence (posilovat zvláště v oblastech
uspokojování potřeb dětí, způsob odměňování a trestání dětí, přístup k řešení výchovných problémů), podporovat a pomáhat při
řešení výchovných problémů dětí, sanovat
rodiny v zájmu zabránění odebírání dětí do
ústavní péče (ekonomická, bytová, zaměstnanostní situace rodiny), podporovat a pomáhat při stabilizaci rodiny jako funkčního
celku (zejména ve vedení domácnosti, včetně úklidu, vaření a hospodaření), motivovat
a aktivizovat rodiny k řešení jejich sociální
situace pomocí přirozených a dostupných
zdrojů uživatelské rodiny, poskytovat sociální službu 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 SAS byl v roce 2014 otevřen od ledna
do listopadu předškolní klub, který navštěvovalo celkem 27 dětí.
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Charitní pečovatelská služba
Identifikátor služby dle registrace: 1166804
Působnost: Lovosice a spádové obce
Provozní doba: po-pá 8.00 – 16.00 terénní
formou
Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním a
kombinovaným postižením
Počet klientů: 18 klientů
Služba je poskytována za úhradu spojenu
s pečovatelskými úkony
Charitní pečovatelská služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí, tzn. u
nich doma. CHPS zajišťuje pomoc v péči o
domácnost, zajištění osobní hygieny, přípravu jídla, doprovod na vyšetření, atd…
V roce 2014 byla poskytována sociální služba
v následujících obcích: Lovosice, Libochovice, Klapý, Čížkovice, Selc, Sulejovice, Litochovice, Prackovice, Terezín.
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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 klientů: 70 klientů (1.463 kontaktů a
1.319 intervencí)
Služba je poskytována bezplatně

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením působí v rámci Lovosic a přilehlých obcí pro lidi, kteří se potýkají se zvlášť
náročnou životní situací – např. problémy s
dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním
životě. Pracovníci terénní služby pomáhají
v těchto situacích lidem nastalou krizi řešit
a pomoci kritickou fázi překonat.
V rámci služby poskytujeme zejména tyto
činnosti: pomoc s řešením a zvládáním náročných, či problémových životních a sociálních situací (ztráta bydlení, zaměstnání,
ztráta v rodině aj.), pomoc s vyřizováním
administrativních úkonů (úřední dokumenty,
formuláře), pomoc při jednání na úřadech,
pomoc s orientací v sociálním systému a systému institucí, osobní asistence klientům,
pomoc v oblasti splácení dluhů apod. Poskytujeme také doplňkové fakultativní služby ve
formě okamžité potravinové pomoci, ošacení z Charitního šatníku.

Během roku 2014 se nám podařilo zamezit protiprávnímu jednání u 7 subjektů vůči
našim uživatelům, nejčastěji se jednalo o
nájemní smlouvy, dluhovou problematiku,
a také podvodný prodej. V oblasti bytové
problematiky jsme pomohli 27 uživatelům
zajistit bydlení dle jejich možností, 21 uživatelům se rovněž podařilo nalézt vhodné
zaměstnání, ať už dlouhodobého, či krátkodobého charakteru a také sezónní práce.
Nejčastěji poskytovanou intervencí uživatelům byla pomoc při jednání s úřady. Služba
je poskytována tak, aby zvyšovala kompetence uživatele k samostatnému řešení problému. Úkony, které umí uživatelé sami, za
ně pracovníci nevykonávají. Podpora ze strany pracovníků přichází naopak v oblastech,
které si potřebují uživatelé osvojit.
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Studentské praxe

Tříkrálová sbírka

Charitní šatník
Akreditace SPOD

Farní charita Lovosice umožňuje studentům
pedagogicko-sociálních gymnázií a studentům vysokých škol realizaci povinných praxí.
V roce 2014 v naší organizaci bylo na praxích
celkem 9 mladých studentů.

V rámci Tříkrálové sbírky 2014 se koledovalo
od 2. 1. do 14. 1. 2014. Bylo vytvořeno 20
skupin koledníků s celkem 17-ti kasičkami.
Koledovalo se v obcích Sulejovice, Lovosice,
Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky, Čížkovice, Lukavec a Keblice. 27 dětí se účastnilo koledování v převleku za Tři krále. Díky
štědrosti dárců a obětavé snaze dobrovolníků se společným úsilím podařilo shromáždit
29 955,-Kč.

Charitní šatník provozovaný Farní charitou
Lovosice více než 10 let sloužil jako doplňková služba pro potřebné. V roce 2014 bylo
bezplatně vydáno oblečení a obuv 262 osobám.

V roce 2014 jsme aktivně spolupracovali s pracovníky OSPOD v různých městech,
OSPOD Lovosice, OSPOD Litoměřice, OSPOD Ústí nad Labem, OSPOD Děčín, OSPOD
Roudnice nad Labem, OSPOD Žatec, OSPOD
Klatovy. V rámci pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí byli v roce 2014 realizovány 4 přednášky pro veřejnost z Lovosic na
témata: Správná výživa pro děti, Hygiena,
Sexuální chování, Škůdci kolem nás, Prevence rakoviny prsu pro dívky a ženy. V průběhu
roku 2014 bylo poskytováno poradenství ve
výchovné oblasti rodičům, dětem a mládeži
ohroženým patologickými jevy.
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Taneční soubor Lačho Amicus
Projekt „Taneční soubor Lačho Amicus“ je
koncipován především jako možnost volnočasového vyžití pro romské děti a mládež
ze sociálně slabých rodin, které navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
AMICUS v Lovosicích.

Taneční soubor vznikl v roce 2007. V rámci
tohoto projektu je vytvořena možnost předávání tradiční romské kultury ve formě tance.
Účastníme se romských událostí festivalového rázu, soutěžního a přehlídkového rázu.
V roce 2014 jsme vystupovali na festivalech:
Různobarevný festival Ústí nad Labem, Festival národnostních menšin Liberec, Sam
Roma Sam Duchcov, Mezinárodní festival
Khamoro Praha, festival v Obrnicích a náš
VII. Ročník festivalu Savore Jekhetane. Tanečním vystoupením se v letošním roce,
stejně jako vloni, budeme prezentovat
v květnu na festivale Markt der Kulturen v
německé Pirně. Taneční soubor Lačho Amicus každoročně od října do prosince pořádá ve spolupráci s Centrem sociální pomoci
v Litoměřicích různá vystoupení pro jejich
klienty v zařízení pobytových sociálních služeb, aby jim tak zpříjemnil předvánoční čas
a pohodu (min. 5 vystoupení). V rámci spolupráce s městem Lovosice vystupujeme na
všech aktivitách a slavnostech, které město
Lovosice pořádá – (svátek jara – čarodějnice, Oslavy města Lovosice, Václavská pouť,
atd. V dubnu jsme pořádali Den Romů, kde
náš Taneční soubor vystupoval před cca 70
diváky.

Náš taneční soubor je rozdělen do dvou
věkových kategorií. Dětí v malém tanečním
souboru je 10 (5 chlapců a 5 děvčat ve věku
6-10 let). Ve velkém tanečním souboru je
celkem 6 děvčat a 2 chlapci ve věku 11-18
let. Členové tanečního souboru pocházejí z Lovosic a Bohušovic nad Ohří a z Ústí
nad Labem. Taneční soubor nacvičuje dvakrát týdně (od 17.00 -19.00hod v prostorech
NZDM Amicus), před vystoupením častěji.
Celkově se nám omlazuje taneční soubor a
v podstatě s malými dětmi se začíná znovu
od začátku.
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VI. ročník tanečního festivalu
Savore Jekhetane
Největším přínosem realizace VI. ročníku
festivalu Savore Jekhetane 2014 byl bezpochyby komunitní charakter celé akce. Jak již
bylo řečeno, do akce se zapojilo celkem 8
tanečních souborů, které přijely předvést
svá vystoupení a umění romských tanců.
Taneční soubory přijely z Ústeckého kraje
a z Libereckého kraje, tudíž byl tímto připraven prostor pro komunitní setkání přesahující hranice regionů. Probíhaly výměny
zkušeností mezi trenéry jednotlivých souborů, zkušenosti mezi jednotlivými účastníky
a zároveň díky festivalu, který byl veřejně
přístupný, se tento styl kultury otevřel veřejnosti. Pro místní komunitu, na kterou byl
festival zacílen, měl prospěch především ve
směru smysluplného vyplnění volného času a
komunitního setkání v rámci realizace kulturní tradice romského tance, která je průběžně realizována v jednotlivých organizacích.

PMS – Probační služba
Probační službu realizuje Farní charita Lovosice již od roku 2009. V roce 2014 u nás
odpracovali svůj trest 3 odsouzení s alternativním výkonem trestu - celkem 750 hod
prospěšných prací. Tito lidé jsou prospění u
uživatelů pečovatelské služby (úklidy sklepů, malování, stěhování, skládání dřeva,
uskladnění uhlí, atd).
V průběhu probační služby si pod dozorem
pracovníka Farní charity Lovosice svůj trest
odčinilo již 12 odsouzených.
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Výsledek hospodaření
Náklady

v tis.

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

481

Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady

332

Opravy a udržování

5

Cestovné

34

Nájemné

436

Školení
Ostatní služby (právní poradenství, ekonomické, poštovné, telefon)
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění

8
272
3 689
1084

Ostatní sociální náklady

18

Ostatní náklady celkem

206

Náklady celkem

6565

Příjmy

v tis.

Tržby za vlastní výkony

812

IP projekty Ústeckého kraje

3 113

Dotace ministerstev (MPSV, MK)

2 288

Dotace města Lovosice

90

Dary tuzemské

192

Dary zahraniční

39

Církevní sbírky

30

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
Počet zaměstnanců v roce 2014 - 31
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 – 16

6 564
-1
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V roce 2014 naši činnost podpořily:
Evropský sociální fond - Operační program
lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí České
republiky
Ministerstvo kultury
Nadační fond Kolbenschmidt
Město Lovosice
T- mobil
Renovabis
Inpeko – Ústí nad Labem
Ženy a matky ze Sboru Jednoty Bratrské Lovosice
Podnikatelé a občané z Lovosic:
Agrofert 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.
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Všem dárcům a podporovatelům
upřímně děkujeme a věříme,
že nám svoji přízeň zachovají i
do budoucna.

