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Úvodní slovo

Zpráva o projektu Nový domov v roce 2002

Vážení pøátelé,

dostává se vám do rukou Výroèní zpráva obèanského sdružení Diakonie Dubá. I když každým
rokem pøedkládáme zprávu o pokraèování projektu Nový domov v Dubé, je tato zpráva svým
zpùsobem první. Dùvodem je skuteènost, že v polovinì roku 2002 došlo k oddìlení projektu
Nový domov od obèanského sdružení Diakonie Beránek se sídlem v Liberci. Toto oddìlení bylo
jen logickým dùsledkem rozliènosti práce v Liberci a Dubé.  Výsledkem tohoto oddìlení je novì
založené sdružení s názvem Diakonie Dubá, které pokraèuje v projektu zapoèatém v roce 1999.
I když vám chceme pøinést hlavnì zprávu o naší èinnosti v roce 2002, nedá mi, abych se nezmínil
o našich plánech pro rok 2003.

V roce 2003 smìøuje naše snažení k dokonèení celé dvorní èásti budovy, která tak bude moci v roce
2004 sloužit najednou až šesti mladým lidem s tìlesným postižením. Již dnes máme k dispozici
dvì místnosti v pøízemí budovy, které budou brzy pøipraveny pro první zájemce. K naplnìní cíle
v letošním roce, tj. kolaudace dvorní èásti objektu, je potøeba  investice zhruba ve výši 150 tisíc Kè
a množství dobrovolnické práce.

Chtìl bych podìkovat všem dárcùm, kteøí v roce 2002 pøispívali pravidelnì i jednorázovì na dokon-
èení projektu Nový domov. Velice si vážíme toho, že i pøes všechny naše nesnáze jste nám zùstali
vìrni a Nový domov podporujete finanènì i morálnì. Váš zájem nám pomáhá v pøekonávání
množství pøekážek a tìžkostí.

Pøeji vám za všechny své spolupracovníky požehnaný rok 2003 i roky následující.

Michal Exner, pøedseda rady obèanského sdružení Diakonie Dubá

I pøes všechnu naši snahu a víru pøinesl rok 2002 pro projekt  Nový domov jen dílèí úspìchy.
Zásadní zvrat, který by znamenal zprovoznìní objektu pro budoucí klienty, se nepodaøil. To však
neznamená, že jsme rezignovali èi kapitulovali. Prvním krokem k uskuteènìní vize bylo
praktické oddìlení projektu od libereckého obèanského sdružení Diakonie Beránek.
Díky dosavadním pøíznivcùm projektu v okrese Èeská Lípa mohlo vzniknout

nové obèanské sdružení, které pøevzalo morální i fyzickou záštitu nad
Novým domovem. Od 1. èervence 2002 celý projekt smluvní formou
pøevzalo sdružení Diakonie Dubá a stalo se tak pøímým nástupcem

Diakonie Beránek.

Z investic lze zmínit dodávku a montáž veškerých dveøí ve druhém
podlaží dvorní èásti objektu. Tato investice mohla být realizována díky
podpoøe Nadace Euronisa a z výtìžku benefièního koncertu skupiny
Vega konaného v rámci Festivalu duchovní hudby poøádaném panem

Martinem Prokešem a agenturou Trifolium. Celkový výnos koncertu èinil po zdvojnásobení
Nadací Divoké husy 31 150 Kè . Nadace Divoké husy se soustøeïuje právì na aktivity, jako jsou
benefièní koncerty. K dokonèení dvorní èásti budovy, ve které se nalézá celkem osm obytných
místností, sociální zázemí  a kuchyò,  je zapotøebí dodat  a namontovat  venkovní únikové
pavlaèové  schodištì, upravit pøístup k výtahu a samozøejmì úèelnì vybavit  všechny  místnosti.
Další práce na stavbì byly v roce 2002 provádìny jen svépomocí s minimálními investicemi.
O to více nám tyto práce pomohou uspoøit finanèní prostøedky ve chvíli, kdy budeme rekonstruovat
dvorní i hlavní køídlo objektu. Na pomoci se podíleli jak dobrovolníci z Jednoty bratrské, tak i lidé
vykonávající v naší organizaci alternativní trest formou veøejnì prospìšných prací.

Chceme ještì na závìr zmínit dva dárce, kteøí se rozhodli projekt v Dubé podpoøit nepøímo. Jedním
dárcem je JUDr. Vítková, která nám právní radou i vypracováním smlouvy pomohla pøi pøevodu
pohledávek a závazkù mezi Diakonií Beránek a Diakonií Dubá. Dalším je pan Václav Prousek
se svou firmou PROUSEK exclusive lightning s. r. o., který do novì rekonstruovaného kostela,
jež  je souèástí areálu daroval pøekrásný lustr. Dìkujeme i všem ostatním dárcùm a jejich jména
uveøejòujeme na poslední stranì výroèní zprávy.

Finanèní zpráva

Poznámka k tabulce: dar Nadace Euronisa a Nadace Divoké husy byl použit na nákup a montáž dveøí
do dvorní èásti objektu až v roce 2003. Z darù jednotlivcù a církví byla mimo jiné splacena pùjèka
Jednotì bratrské ve výši 20 552,00 Kè. Tyto finanèní prostøedky z pùjèky byly použity na stavební práce
již v roce 2001. Zùstatek na úètu a v pokladnì k 31. 12. 2002 èinil 97 000,15 Kè. Vlastní jmìní
obèanského sdružení Diakonie Dubá èiní 4 950 700,45 Kè.

Pøíjmy v Kè
Nadace Euronisa 50 000,00
Nadace Divoké husy 31 150,00
èlenské pøíspìvky 1 200,00
dary firem 28 800,00
dary církví 67 932,00
dary jednotlivcù 93 410,00
tržby za reklamu 5 000,00
ostatní pøíjmy (nájem prostor, tržby, úroky) 13 054,00

Celkem 290 546,00

Výdaje v Kè
poštovné, telefon 9 460,00
cestovné (PHM) 2 967,00
kanceláøské potøeby a spotøební materiál 7 592,00
spotøeba energií (elektøina, voda, plyn) 73 360,00
jiné provozní náklady 671,00
údržby a opravy 5 302,00
ostatní služby (práce na stavbì) 27 294,00
pojistné budov a majetku 3 935,00
odpisy nehmotného a hmotného majetku 10 450,00

Celkem 141 031,00


