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aktivitami bude mimo dosavadního sportovního 
programu (v kostelíku, který je v areálu, se nalézá 
"tělocvična", jejíž součástí je stůl na stolní tenis, žebřiny, 
žíněnky a rotoped) i kroužek digitální fotografie 
a kreativní program. V roce 2006 uspořádáme jedno 
a vícedenní společné výlety za poznáním. Protože 
hlavním cílem projektu je osamostatnění našich klientů, 
podřizují se tomuto cíli i aktivity a práce osobních 
asistentů, kteří nedělají všechnu práci za klienty, ale 
pomáhají jim v osvojení každodenních úkonů. Na závěr 
výčtu toho, co se událo v roce 2005 chceme poděkovat 
všem dárcům, kteří projekt Nový domov podpořili. 
Pro  upřesnění  uvádíme  účetní  výsledovku  roku  2005.

Rok 2005 byl průlomem v historii projektu Nového domova v Dubé. 
Doposud jsme se věnovali stavebním úpravám objektu bývalé fary 
v Dubé. Po šesti letech stavebních prací jsme mohli konečně 
v březnu slavnostně otevřít nově rekonstruovaný objekt pro veřejnost. 
Za účasti hejtmana Libereckého kraje pana Petra Skokana, starostky 
Dubé paní Hany Pejpalové, pana Martina Prokeše, který po celé roky 

aktivně projekt podporoval a dalších hostů, byla 14. března 2005 přestřižena páska 
a  tím  se  otevřela  dvorní  část  objektu  prvním  zájemcům.

Od roku 1999 bylo do rekonstrukce zchátralého objektu nainvestováno 5,6 miliónu 
korun. Za tyto prostředky, které byly z velké části získány od drobných dárců (výtěžek 
z Adventních koncertů v prosinci 1998 ve výši 2,2 miliónu korun), grantů českých 
nadací a sponzorství firem, jsme kompletně zrekonstruovali dvorní křídlo objektu 
a také opravili střechu, topení a rozvody 
vody na budově směřující do ulice. Na 
dokončení rekonstrukce zčásti opravené 
budovy potřebujeme získat ještě dalších 
3,5 miliónu korun. Jen tak budeme moci 
zdvojnásobit kapacitu Nového domova 
z nynějších čtyř jednolůžkových pokojů 
na osm a zlepšit celkově zázemí našich 
klientů (přibude společenská místnost, 
koupelna  s  masážní  vanou  a  kuchyňka).

V roce 2005 jsme ubytovali celkem tři stálé klienty. Poslední volný pokoj jsme využívali 
pro krátkodobé návštěvy vozíčkářů za účelem rekreace a odpočinku. Mezi klientelu 
Nového domova patří lidé tělesně postižení od narození a lidé po úrazech. Vždy se jedná 
o zájemce, kteří nemají kde bydlet a potřebují pomoc v oblastech osvojení osobní péče. 
Ubytovaní klienti se dle osobních potřeb za pomoci asistentů učí oblékat, vařit 

a hospodařit s osobními financemi. 
Od roku 2006 budou moci obyvatelé 
Nového domova využít dalších aktivit, 
které jim nabídneme díky finanční 
podpoře Společného regionálního 
operačního programu Evropské unie. 
Z finančního příspěvku, který nám byl 
na základě výběrového řízení poskytnut, 
připravujeme kurz hlasového ovládání 
počítače, kurz vaření a šití. Volnočasovými 

Příjmy v Kč

granty nadací (Nadace Divoké husy, Nadace Euronisa) 110 650,00

dotace Libereckého kraje 218 077,00

dary fyzických osob (pravidelné i jednorázové) 117 464,00

dary církví (sbory Jednoty bratrské v České republice) 46 307,50

dary firem (ČSAD Česká Lípa a.s.) 10 000,00

dotace Úřadu práce (mzda osobního asistenta) 83 400,00

tržby (poplatky za ubytovací služby ) 74 502,00

přijaté úroky 31,00

Celkem 660 431,50

Výdaje v Kč

spotřeba materiálu (stavba, nákup DHM) 38 451,50

spotřeba energií (plyn, elektřina, voda) 48 886,00

služby (mzdová účetní, revize) 17 670,00

opravy a udržování (budova) 16 036,90

cestovné 16 515,00

poštovné, ceniny 1 360,50

telekomunikace (telefon, internet) 18 380,60

kancelářské potřeby 3 616,50

pojistné budov a majetku 5 938,00

bankovní poplatky a ostatní služby 4 497,00

mzdy zaměstnanců 302 410,00

odvody z mezd zaměstnanců a zákonné pojištění  107 658,00

(budov, )odpisy DHM 145 387,10

Celkem 726 807,10


