NAŠI DÁRCI

JEDNOTA BRATRSKÁ
Èeská Lípa, Liberec, Mladá Boleslav, Ústí nad Orlicí
LIBEA s.r.o., Liberec l LIBERECKÝ KRAJ
PROSTAVO, Èeská Lípa l SAM a.s. Èeská Lípa
H. Dostrašilová (Liberec) l manžeké Dvoøákovi
(Èeská Lípa) l M. Exnerová (Liberec) l manželé
Exnerovi ml. (Dubá) l manželé Faltovi (Èeská Lípa)
manželé Fejfarovi st. (Liberec) l manželé Fejfarovi ml.
(Liberec) l Z. Kafková (Liberec) l manželé Lorencovi
(Kamenický Šenov) l Š. Marek (Èeská Lípa)
manželé Markovi st. (Chotovice) l manželé Markovi
ml. (Turnov) l V. Merhulík (Èeská Lípa) l manželé
Merhulíkovi (Mladá Boleslav) l R. Petržilková (Liberec)
manželé Ruètí (Liberec) l manželé Salabovi
(Mnichovo Hradištì) l F. Slanina (Nový Bor)
manželé Smetanovi (Liberec) l manželé Sùvovi
(Liberec) l manželé Šmýdovi (Èeská Lípa)
manželé Zajíèkovi (Mladá Boleslav)

Vlasta LORENCOVÁ
specializovaný maloobchod
(Horní Police)

Kontaktní informace :

DIAKONIE DUBÁ - NOVÝ DOMOV
Dlouhá 87, 471 41 Dubá
IÈO: 265 91 511
Tel./fax: 487 870 051; mobilní: 724 301 589
e-mail: diakonie.duba@volny.cz
Http://www.volny.cz/ diakonie.duba

Bankovní spojení:

Komerèní banka a.s. poboèka Èeská Lípa
Èíslo bankovního konta: 19-8960720247 / 0100

Diakonie Dubá

VÝROCNÍ ZPRÁVA

2004

ÚVODEM

Vážení pøátelé, milí pøíznivci projektu Nový domov.
Jsem velice potìšen, že se s vámi mohu podìlit o radostnou
informaci. Tou je, že v roce 2004 se nám s neutuchající Boží
pomocí podaøilo dokonèit a následnì v bøeznu roku 2005
slavnostnì
otevøít dvorní
èást Nového
domova. Od této
chvíle slouží
prvním klientùm. Chtìl bych
vám všem podìkovat za vytrvalou podporu a vìøím, že zùstanou vaše srdce tomuto projektu
nadále naklonìna. Jen s vaší pomocí budeme schopni
bezproblémovì zajistit provoz Nového domova. Protože je
prozatím otevøena jen polovina objektu (pojme maximálnì pìt
klientù), snažímesezískatfinanèníprostøedkynarekonstrukci
druhé èásti objektu, a tak zvýšit komfort a zdvojnásobit kapacituobjektu.Pøejiivámprožívánístejnéradostivkaždodenním
osobním životì.
Michal Exner, pøedseda rady
CO SE UDÁLO?

Poèátek roku 2004 byl ve znamení oèekávání. Pøislíbené
finanèní prostøedky ve výši 321 tisíc Kè nám byly v èervnu
pøipsány na úèet, a tak od léta do podzimu probíhaly stavební
práce za pomoci stavební firmy i svépomocí. Bylo potøeba
vybudovat ještì jedno bezbariérové WC, provést montáž
balkonu se schodištìm, dokonèit povrchové úpravy omítek
a upravit vstupy do objektu. Z výše uvedených finanèních
prostøedkù jsme také zaplatili výrobu a montáž bezbariérové

kuchyòské linky.
Od èervence jsme
v provizorních
prostorách
umožnili pobyt
prvnímu klientu,
který naši pomoc
naléhavì potøeboval. Klient se
zapojil do programupøípravy na samostatný životadnes žije samostatnì.
Protože jsme pøislíbené finanèní prostøedky dostali témìø o tøi
mìsíce pozdìji než bylo avizováno, zpozdilo se i dokonèení
stavebních prací a následnì i vybavení objektu a otevøení pro
další žadatele. Kolaudace tak probìhla na pøelomu roku
a souhlasné kolaudaèní vyjádøení nabylo právní v lednu 2005.
Zimní mìsíce se však ukázaly jako nevhodné pro pøijetí
žadatelù, proto jsme se zamìøili na zviditelnìní Nového
domova ve
sdìlovacích
prostøedcích i na
poli sociálních
služeb.
Další klienti byli
pøijati v prùbìhu
dubna a kvìtna
2005. Další žadatelé budou uspokojeni dle jejich požadavkù o umístìní
v prùbìhu dalších mìsícù roku 2005. Jedná se buï o mladé lidi,
kteøí vyrùstali v ústavech nebo o lidi po tìžkých úrazech. Vždy
však jde o lidi, kteøí nemají žádnou jinou možnost bydlení
a potøebují urychlenou pomoc. Cílem naší pomoci je pøíprava
lidí s tìlesným handicapem na budoucí samostatný život.
To m u t o c í l i j e
podøízen celý chod
Nového domova.
Klienty uèíme
maximální samostanosti ve všech
oblastech života
tak, aby mohli
Nový domov
opustit v rozmezí

od jednoho do tøí let. Ubytovaní jsou zapojeni do
stimulaèních programù, které je pøipravují na samostatnost
v oblastech správy osobních financí, v kontaktech s úøady
a institucemi, a každodenních úkonech sebeobsluhy.
Doufáme, že na tuto pøípravu naváže i vstøícnost spoleènosti
ve chvíli, kdy od nás budou klienti odcházet.
FINANÈNÍ ZPRÁVA
Pøíjmy
granty nadací *
dotace Libereckého kraje
dary fyzických osob
dary církví
dary právnických osob
úroky z vkladù na bankovním úètu
tržby (ubytovací služby)
Celkem

v Kè
368 792,00
200 900,00
64 661,00
43 517,00
3 000,00
60,00
1 870,00
682 800,00

Výdaje
spotøeba materiálu (stavba, DHM)
spotøeba energií
služby (kopírování, dopravné)
opravy a udržování (budova)
cestovné
poštovné, ceniny
telekomunikace
kanceláøské potøeby
pojistné budov a majetku
bankovní poplatky
zprostøedkovatelské služby **
mzdy zamìstnancù
odvody z mezd zamìstnancù
danì a poplatky
odpisy DHM
úrok z pùjèky na stavební práce

v Kè
34 360,30
31 424,50
8 826,50
14 668,90
8 743,00
367,00
11 440,50
2 996,50
5 938,00
4 207,10
20 000,00
107 734,00
37 709,00
230,00
37 048,50
4 763,20

Celkem

330 457,00

* z tìchto pøíspìvkù bylo na stavební práce a nákup DHM použito
317068,31Kè,které jsou evidoványnarozvahových úètech
** platba za zprostøedkovatelskou a pøekladatelskou pomoc ÈEA pøi získání
grantuNadace Divoké husy

Zùstatek na úètu a v pokladnì k 1. 1. 2004 èinil 65 013,15 Kè.
Zùstatekk 31.12.2004èinil100287,84Kè.

