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Úvodem

Projekt Nový domov v roce 2003

Vážení pøátelé,

aè by výroèní zpráva mìla být rekapitulací pøedcházejícího roku, chtìl bych vám v tomto úvodním
slovì spíše nastínit brzkou budoucnost projektu v Dubé. Hlavním dùvodem je fakt, že všichni
spoleènì usilujeme o to, aby se již v roce 2004 podaøilo celý objekt uvést do provozu a pøijmout
první klienty. Víru v brzké zahájení projektu nám dává pøíslib finanèních prostøedkù z Nizozemska.
Tyto prostøedky ve výši 10 až 15 tisíc EUR by mìly být poskytnuty skrze Èeskou evangelikální alianci
na jaøe 2004. Spoleènì s 50 tisíci Kè, které nám v prosinci roku 2003 poskytla Nadace Euronisa,
a dalšími finanèními prostøedky od drobných dárcù a církví se nám podaøí rekonstrukci v roce 2004
dokonèit  a objekt vybavit pro život mladých  lidí  s tìlesným handicapem.

Vìøím, že pro vás všechny bude pozitivní zprávou fakt, že ještì pøed celkovým dokonèením díla
vybavíme  pøízemí zkoulaudované èásti tak, aby se v kvìtnu 2004 mohl nastìhovat první klient,
který nyní naléhavì potøebuje naši pomoc. V létì bychom v této èásti budovy chtìli ubytovat
i druhého žadatele.

Chci vám všem za radu obèanského sdružení Diakonie Dubá podìkovat a popøát mnoho radosti
a úspìchù v roce 2004. Michal Exner, pøedseda rady

Pøekážky, které se nám v roce 2003 postavily do cesty, nebyly malé. Koncem roku 2002 jsme
neuspìli s žádostí o dotaci z fondù Phare, proto jsme rok 2003 zapoèali s necelými 100 tisíci Kè
na úètu. Za to, že pøes všechny obtíže jsme nemuseli dílo ukonèit nezdarem, vdìèíme z velké míry
právì vám, našim dárcùm a také všem dobrovolným pracovníkùm. Èást finanèních darù nám
pomohla pokrýt právì bìžné provozní výdaje projektu jako jsou platby za energie, telefony a jiné
(více v tabulce výdajù). Ostatní prostøedky jsme mohli spoleènì s 50 tisíci od Nadace Euronisa
investovat do stavebních úprav. Nechali jsme zhotovit a v lednu 2003 namontovat všechny dveøe
a zárubnì v prvním patøe dvorní èásti, kde se nacházejí pokoje pro vozíèkáøe.

Bìhem jara a léta jsme provádìli stavební úpravy jen svépomocí. Díky daru firmy Narex Èeská Lípa,
jímž je  pneumatické kladivo, jsme mohli vysekat cesty pro budoucí rozvody vody a kanalizace.
Rovnìž svépomocí jsme upravovali pøístup k výtahu a zahradu. Všichni, kdo v roce 2003 pracovali
na projektu Nového domova, dìlali tuto práci dobrovolnì. I pøes tuto skuteènost jsme udìlali ještì
jeden  razantní zásah do provozních nákladù. Od záøí jsme zaèali kanceláø a byt správce objektu
vytápìt namísto plynem pevným palivem. Aby k tomu mohlo dojít provedli jsme vstup do starého
komína, který sloužil po rekonstrukci jako odvìtrání a zapojili k nìmu kamna na døevo. Náklady
na plyn se tak snížily jen na zálohy potøebné k provozu kotle na protizámrzový režim vytápìní
celého objektu v zimním období.

Jak vidíte, rok 2003 pro nás nebyl nijak lehký. Vìøíme však, že Bùh vyslyší naše i vaše modlitby
a my dílo v roce 2004 zdárnì dokonèíme pro ty, kteøí to velice potøebují.

Finanèní zpráva

Naši dárci

Zùstatek na úètu a v pokladnì k 1. 1. 2003 èinil 97 000,98 Kè. Zùstatek k  31. 12. 2003 èinil 65 013,15 Kè.

Dìkujeme všem  dárcùm, kteøí podpoøili projekt Nový domov v roce 2003. Pokud jste v tomto
seznamu  nenalezli své jméno, je to zpùsobeno tím, že se neobjevilo na výpisu z bankovního úètu
Diakonie Dubá.

JEDNOTA BRATRSKÁ Èeská Lípa JEDNOTA BRATRSKÁ Liberec
JEDNOTA BRATRSKÁ Mladá Boleslav

l

FEJFAROVI (Liberec) MARKOVI ml. (Turnov) RUÈTÍ (Liberec)
SALABOVI (Mladá Boleslav) SMETANOVI (Liberec) SÙVOVI (Liberec)

ZAJÍÈKOVI (Mladá Boleslav)

H. Dostrašilová (Liberec) M. Exnerová (Liberec) Z. Kafková (Liberec)
V. Merhulík (Èeská Lípa) V. Merhulík ml. (Mladá Boleslav) R. Petržilková (Liberec)

A. Sedláèková  (Liberec) F. Slanina (Nový Bor) J. Šolc (Lhota)

l l

l l

l l

l l

l l

V l a s t a L O R E N C O VÁ
specializovaný maloobchod

(Horní Police)

Pøíjmy v Kè
grant Nadace Euronisa 50 000,00

èlenské pøíspìvky 2 400,00
pøíspìvek  na energie a služby (od správce objektu) 26 700,00
úroky z vkladù na bankovním úètu 55,17
Celkem 154 656,37

Výdaje v Kè
rekonstrukce (dodávky, montáže, služby) 91 790,70

poštovné, telefon 6 454,00
cestovné (PHM) 1 968,00
kanceláøské potøeby a spotøební materiál 1 134,00
spotøeba energií (elektøina, voda, plyn) 71 973,60
úèetní práce, kopírování 3 543,90
poplatky bance (vedení úètu) 4 842,00

Celkem 187 644,20

dary fyzických a právnických osob 75 501,20

pojistné budov a majetku 5 938,00


