Příjmy roku 2006
granty Nadace Euronisa
dotace Libereckého kraje
dotace z programu SROP financovaného EU
dary fyzických osob
dary církví
dar Města Česká Lípa (výtěžek z plesu)
dotace Úřadu práce (mzda osobního asistenta)
tržby (poplatky za ubytovací služby )
tržby z prodeje majetku (odprodej matrace klientce)
jiné provozní výnosy (fond minulých období - Nadace OF)
úroky z bankovního účtu
Celkem

v Kč
40 960,00
250 000,00
1 616 000,00
119 690,00
8 106,00
93 250,00
32 853,00
136 965,00
6 692,50
23 771,50
35,00
2 328 833,00

Výdaje roku 2006
spotřeba materiálu (aktivity, hygienické potřeby, apod.)
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)
služby (revize, kontroly, servis výtahu, externí mzdová účetní)
opravy a udržování budov
cestovné zaměstnanců
poštovné, ceniny
telekomunikace (telefon, internet)
kancelářské potřeby
pojistné budov a majetku
bankovní poplatky a ostatní služby
mzdy zaměstnanců
odvody z mezd zaměstnanců a zákonné pojištění
odpisy (budov, DHM)
úroky

v Kč
106 128,50
166 095,50
114 509,00
133 617,00
28 302,50
2 402,00
34 271,50
11 180,50
7 938,00
7 420,00
1 004 041,00
347 060,00
197 054,00
439,00
2 160 458,50

Celkem

Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá = tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
e-mail : novydomov@diakonieduba.cz = http://www.diakonieduba.cz

Úvodem
Když se ohlédnu zpět, vidím, že rok 2006
se stal pro projekt Nový domov velice přínosným. I přesto, že je stále v provozu jen
dvorní část objektu se čtyřmi jednolůžkovými
pokoji, mohli jsme nabídnout ubytování
a pomoc celkem sedmi zájemcům. Pro
všechny naše klienty jsme zajistili množství
volnočasových aktivit, stimulačních kurzů
a několik výletů. To všechno díky získané
finanční podpoře ze strukturálních fondů
EU, dotace Libereckého kraje, grantu
Nadace Euronisa, a taktéž díky jednotlivým
dárcům, kteří byli v roce 2006 velice štědří.
Nejen moje poděkování patří i těm, jež nám
na překlenovací období zapůjčili celkem
370 tisíc Kč. Bez těchto peněz bychom
nemohli použít celkem 1,6 miliónu Kč
z dotace EU. Věřím, že vám tato výroční
zpráva více přiblíží to, co přinesl projekt
Nový domov v Dubé svým klientům.
Michal Exner, ředitel
Nový domov
Lepší prostředí k bydlení i rozvoji, více aktivit
a v neposlední řadě pomoc více klientům
- to byly cíle roku 2006. V lednu nebylo zcela
jasné, zda budeme schopni tyto cíle naplnit,
a to hlavně proto,
že nebylo zřejmé
zda bude možné
využít přiznanou
dotaci z Evropských fondů v objemu 1,6 miliónu
Kč. Nejvíce v tuto
chvíli scházely opět
peníze. K získání
dotace jsme potře-

bovali prvotní vlastní vklad ve výši 450 tisíc Kč.
Jen tak jsme mohli uzavřít smlouvu
a „rozjet“ celý projekt naplno. Nakonec či spíše
na začátek se našli lidé a organizace ochotné na
jeden rok zapůjčit potřebné peníze. Mezi naše
věřitele patřili: pan František Zikuda z Turnova,
Sbor Jednoty bratrské v České Lípě a Křesťanské společenství JUDA z Mělníka. Tento
počáteční vklad
nám byl, i když se
značným opožděním, po skončení
projektu zpětně
proplacen, a tak
jsme mohli uspokojit své věřitele.
V únoru začala
první etapa projektu, tj. nákup
potřebného vybavení a materiálu
pro stimulační
kurzy a volnočasové aktivity.
Klienti Nového
domova se tak
mohli těšit
z nového kuchyňského vybavení,
počítače s neomezeným připojením k internetu. Zaměstnanci
zase z nového nábytku v asistenčním pokoji
a pomůcek pro ulehčení pomoci klientům.
V březnu byl zahájen fotografický
a kreativní kroužek, rozšířila se možnost
sportovního vyžití díky nákupu speciálních
žebřin a basketbalového koše. Osvojení
digitální fotografie a možnost vyrobit si něco
pěkného pro sebe i blízké bylo velkým lákadlem.
Zároveň byla zahájena výuka hlasového
ovládání počítače a kurz opravy oděvů. Mimo to

došlo k rozšíření kurzů vaření a programu
správy osobních financí. Mezi nejvíce oblíbené
aktivity v roce 2006 patřil fotografický
a kreativní kurz i společné výlety.
Na jaře jsme uskutečnili první ze čtyř
společných výletů. Za celý rok jsme tak mohli
společně navštívit nejrůznější místa
v rámci dvou
jednodenních
a dvou vícedenních výletů. Podívali jsme se do
Krkonoš, navštívili ZOO ve Dvoře
Králové, zámek
Kuks a liberecký
Ještěd. Závěr roku
byl ve znamení
společné fotovýstavy zájmového
fotokroužku
obyvatel Nového
domova. Výstava
byla zahájena
v rámci Vánoční
slavnosti na Městském úřadě
v Dubé. Celoroční
práce fotokroužku
získala mezi obyvateli Dubé veliký ohlas, zvláště pak fotografie
pořízené na společných výletech.
V závěru roku od nás odešli dva klienti, kterým
se s naší pomocí podařilo získat vlastní bezbariérové bydlení. Průběžné střídání klientů
Nového domova je naplněním cíle projektu,
který je od roku 2005 každodenně naplňován.
Děkujeme touto cestou všem, kteří naši snahu
podporují. Zde je výčet dárců, kteří byli štědří
v roce 2006 :

MĚSTO ČESKÁ LÍPA
l

NADACE EURONISA
l

Vlasta LORENCOVÁ
specializovaný maloobchod
l

JEDNOTA BRATRSKÁ
Česká Lípa a Liberec
l

V. Saska (Liberec) l M. a I. Exnerovi (Dubá)
M. a V. Faltovi (Česká Lípa)
S. a V. Lorencovi (Kamenický Šenov)
P. a P. Dvořákovi (Česká Lípa)
J. a M. Hamadovi (Stružnice)
M. a N. Šmýdovi (Česká Lípa)
J. a I. Fejfarovi ml. (Liberec)
J. a L. Exnerovi (Liberec)
Z. Kafková (Liberec) l I. Krabačová (Česká Lípa)
M. Exnerová (Liberec) l Z. a E. Sůvovi (Liberec)
R. Petržilková (Liberec) l V. Merhulík (Česká Lípa)
J. Zajíček (Mladá Boleslav)

