FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Výroční zpráva 2015

Obsah
Úvodní slovo ____________________________________ 1
Poslání organizace ________________________________ 2
Základní údaje ___________________________________ 3
Domov na Dómském pahorku _______________________ 5
Charitní Domov sv. Zdislava ________________________ 7
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) __ 9
Pečovatelská služba (PS) _________________________ 10
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci ______ 11
Další aktivity v roce 2015 __________________________ 14
Tříkrálová sbírka 2015 ____________________________ 15
Zpráva auditora _________________________________ 16
Seznam poskytovatelů dotací a dárců a spolupracující
organizace a subjekty roku 2015 ____________________ 31
Závěrem _______________________________________ 33
Kontakty _______________________________________ 34

1

Úvodní slovo
Milí přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti Farní charity Litoměřice
za rok 2015.
V současnosti potřebují služby charity ti, kteří se ocitli v nouzi, jsou slabí,
bezradní. Svatý rok Božího milosrdenství vybízí nás všechny k ještě
obětavějšímu nasazení. Boží láska k člověku se projevuje různými způsoby.
Jedním z nich je milosrdenství. Ježíš říká: “Buďte milosrdní, jako je milosrdný
váš Otec.” (Lk 6,36)
Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, nazýváme
skutky milosrdenství. Křesťané se o ně od nepaměti snaží. Jsou sepsané
do sedmi bodů. Člověk je tělo i duše, máme tedy skutky tělesného
milosrdenství (sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí
bez domova, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné a pohřbívat
zemřelé) a skutky duchovního milosrdenství (radit pochybujícím, poučovat
neznalé, napomínat hříšníky, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě
snášet obtížné lidi, modlit se za živé i zemřelé). Naši předkové je uměli
vyjmenovat nazpaměť. Ale nestačí je jen znát, je důležitější uvádět je do
života, protože “víra bez skutků je mrtvá” (Jk 2,26b).
Snažme se naslouchat Bohu, přemýšlejme o tělesných i duchovních
skutcích milosrdenství a konejme je. Pracujme pro ty, kteří milosrdenství
potřebují.
Bůh Vám žehnej!
P. Józef Szeliga
prezident Diecézní charity Litoměřice
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Poslání organizace
Posláním Farní charity Litoměřice je, v souladu s křesťanskými hodnotami
římskokatolické církve, pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k
rase, národnosti či náboženství. Farní charita Litoměřice, provozuje pět
středisek, kde jsou poskytovány sociální služby dvěma různým cílovým
skupinám. Do těchto skupin patří:
Osoby bez přístřeší – zde působí Středisko sociální prevence a
humanitární pomoci se službami azylový dům, noclehárna, nízkoprahové
denní centrum a terénní služby
Senioři a osoby se zdravotním postižením – zde pomáhá prostřednictvím
středisek:
Pečovatelská služba
Domov na Dómském pahorku se službami domov pro seniory a týdenní
stacionář
Charitní domov sv. Zdislava se službami domov se zvláštním režimem,
domov pro seniory a denní stacionář
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, která poskytuje domácí
ošetřovatelskou a rehabilitační péči, pečovatelskou službu, domácí
hospicovou péči a půjčovnu zdravotních pomůcek.
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Základní údaje
Farní charita Litoměřice je evidovanou právnickou osobou. Zřízena byla
biskupem litoměřickým dne 12. června 1991 podle Kodexu kanonického
práva can. 116 CIC a je součástí římskokatolické církve. Jejím statutárním
zástupcem je ředitel jmenovaný diecézním biskupem.
Činnost charity se řídí stanovami ze dne 1. 8. 2010 schválenými biskupem
litoměřickým.
Registrace
Farní charita Litoměřice je evidována v Rejstříku právnických osob podle §
22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. u Ministerstva kultury České republiky
jako součást římskokatolické církve. Do rejstříku byla zařazena dne 30. 10.
1996.
Farní charita Litoměřice má přiděleno identifikační číslo organizace
46769382.
Název organizace:
Farní charita Litoměřice
Zřizovatel:
biskup litoměřický
Datum zřízení:
12. 6. 1991
Právní statut:
evidovaná právnická osoba
Adresa:
Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
Telefon:
+420 417 770 000
Fax:
+420 417 770 021
E-mail:
fchltm@fchltm.cz
www:
www.fchltm.cz
IČO:
46769382
DIČ:
CZ 46769382
Číslo účtu:
19 - 5927090227 / 0100 KB Litoměřice
Statutární zástupce organizace:
Růžena Kavková
Poradní orgán ředitele:
farní rada charity, ekonomická rada
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 141
Naše cíle
Pomoc člověku v nouzi, zprostředkování setkání člověka s Bohem,
prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, začlenění sociálně
vyloučených lidí zpět do života ve společnosti
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Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé nacházející se v krizové nebo dlouhodobě
nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou sami řešit. Pomoc je
poskytována formou poskytovaných služeb a činností. Každá služba má
přesně definovanou cílovou skupinu, na kterou se specializuje a má rovněž
vymezeno komu služba poskytována není.
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Domov na Dómském pahorku
Domov pro seniory (identifikátor služby 6566711)
Týdenní stacionář (identifikátor služby 5488355)
Adresa:
Vedoucí domova:
Telefon:
Fax:
E - mail:

Zahradnická 1534/4
412 01 Litoměřice
Jitka Věrnochová
417 770 013
417 770 021
ds@fchltm.cz

Cílem poskytovaných služeb je podpora samostatnosti uživatelů v co
nejvyšší možné míře a zlepšení nebo udržení jejich zdravotního i duševního
stavu.

DOMOV PRO SENIORY
Kapacita: 118 lůžek (46 jednolůžkových pokojů,

36 dvoulůžkových pokojů)
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (sprchový kout, umyvadlo a
WC).
V domově je k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská místnost,
televizní koutky, kaple, ergoterapeutická dílna, zoo koutek, reminiscenční a
internetový koutek a další prostory pro užívání a bohatou činnost obyvatel
domova.

Cílová skupina

Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, zejména z důvodu
věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace;
přičemž péče rodiny a jiných sociálních služeb nepokrývá jejich potřeby.

Počet uživatelů v roce 2015: 151 (Ke 31.12.2015 bylo 95 žen a 19

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

mužů.)

Kapacita: 4 lůžka (2 dvoulůžkové pokoje)
Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jsou plně nebo částečně mobilní
a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
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Tato služba sociální péče je určena ne zcela soběstačným seniorům žijícím
v domácím prostředí, kterým rodina či jiné osoby nemohou péči po
přechodnou dobu poskytovat.
Nelze přijímat osoby vyžadující péči na úrovni osobní asistence (vážné
psychické, psychiatrické či neurologické onemocnění), jejichž potřeby jsou
specifické.
Pro uživatele stacionáře jsou otevřeny veškeré aktivity a služby realizované
v Domově na Dómském pahorku.

Počet uživatelů v roce 2015: 14
Složení klientů Domova dle výše příspěvku

24%

IV.
10%

31%

9%
26%

III.
II.
I.

Bez příspěvku

Počet klientů Domova a průměrný věk k 31. 12. 2015
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Charitní Domov sv. Zdislava
Domov se zvláštním režimem (identifikátor služby 5624320)
Domov pro seniory (identifikátor služby 9518537)
Denní stacionář (identifikátor služby 1269156)
Adresa:

Dominikánské náměstí 92/1
412 01 Litoměřice
Vedoucí domova: Mgr. Jaroslava Biolková, DiS.
Telefon:
416 731 429
E-mail:
chd@fchltm.cz
Součástí domova je jídelna, společenská místnost, kaple, ergoterapeutická
dílna a další prostory pro užívání a činnost obyvatel domova. Součástí areálu
je i okrasná a užitková zahrada určená pro relaxaci a pobyt uživatelů i
návštěv v přírodě.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Kapacita: 26 lůžek (6 jednolůžkových pokojů, 7 dvoulůžkových pokojů,
2 třílůžkové pokoje)

Cílová skupina:
Muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a k péči o sebe a zvládání
běžných denních činností potřebují pomoc druhé osoby.

Počet uživatelů v roce 2015: 31
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DOMOV PRO SENIORY
Kapacita:

5 lůžek (5 jednolůžkových pokojů)
Všechny pokoje mají externí sociální zařízení.

Cílová skupina:
Muži a ženy ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku nebo zdravotního stavu a při péči o sebe a každodenních
činnostech potřebují pomoc druhé osoby.

Počet uživatelů v roce 2015: 5

DENNÍ STACIONÁŘ
Kapacita: 4 místa (1 jednolůžkový a 1 třílůžkový pokoj)
Cílová skupina:
Muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a k péči o sebe a zvládání
běžných denních činností potřebují pomoc druhé osoby.

Počet uživatelů v roce 2015: 4
Lékařskou péči zajišťují praktický lékař, neurolog a psychiatr, kteří do
Domova docházejí v pravidelných intervalech.
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Charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba (CHOPS)
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Domácí hospicová péče
Půjčovna zdravotních pomůcek
Adresa:

Kosmonautů 2022/14
412 01 Litoměřice
Vedoucí služby: Horáková Eva, DiS.
Telefon:
416 735 599
E-mail:
chops@fchltm.cz
Ošetřovatelská služba je terénní odborná ošetřovatelská služba v domácím
prostředí uživatelů, která nabízí jak rehabilitační, tak domácí hospicovou
péči.

Činnosti služby:
komplexní ošetřovatelská péče o klienty v domácím prostředí, rehabilitační
ošetření po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při
nácviku chůze s pomůckami, péče o diabetiky, nácvik aplikace inzulínu,
kontrola hladiny glykémie, převazy operačních ran, bércových vředů,
proleženin a jiných defektů, péče o katetry a stomie, cévkování, laváže a
výplachy, aplikace infuzí, injekcí, podání léčebné terapie, odběry krve a
ostatního biologického materiálu, kontrola celkového zdravotního stavu,
péče o umírající - hospicová péče

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním, chronickým a

kombinovaným postižením v Litoměřicích a blízkém okolí

Počet uživatelů v roce 2015: 174
Provozní doba:
CHOS - Po-Ne: 7.00 - 15.30 hod - převazy, ošetření,
aplikace léčebné terapie
16.00 - 20.00 - aplikace léčebné terapie
Domácí hospicová služba: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
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Pečovatelská služba (PS)
Pečovatelská služba (identifikátor služby 3403190)
Adresa:

Švermova 2099/16
412 01 Litoměřice
Bc. Lenka Hajná
416 735 110
dps@fchltm.cz

Vedoucí služby:
Telefon:
E-mail:

Pečovatelská služba je terénní služba poskytující péči seniorům a zdravotně
postiženým občanům na území města Litoměřice a občanům ve spádových
obcích do vzdálenosti 10 km od města Litoměřice. Péče je uživatelům
poskytovaná v jejich domácnostech, ale také v Domech s pečovatelskou
službou (dále DPS) ve Švermově ulici 2099/16 a ve dvou DPS v ulici
Kosmonautů 2020/14 a 2020/16.

Činnosti služby:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cílová skupina:
-

-

senioři, kteří mají věk pro pobírání starobního důchodu, částečně
samostatní, ale pro setrvání ve svém domácím prostředí
potřebující pomoc druhé osoby
osoby v plném invalidním důchodu zdravotně tělesně postižení
rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Počet uživatelů v roce 2015: 321
Provozní doba: Po - Pá: 7.00 – 20.00 hodin

So - Ne: 7.00 – 18.00 hodin
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Středisko sociální prevence a
humanitární pomoci
Azylový dům (identifikátor služby 2241142)
Noclehárna (identifikátor služby 2548478)
Nízkoprahové denní centrum (identifikátor služby 5964684)
Terénní služby (identifikátor služby 9011520)
Adresa:
Vedoucí střediska:
Telefon, fax:
E-mail:

Marie Pomocné 48
412 01 Litoměřice
Bc. Radka Janovcová
416 732 303
ad@fchltm.cz

AZYLOVÝ DŮM
Posláním Azylového domu je poskytovat dočasné ubytování, sociální a
aktivizační služby mužům bez domova a podporovat je v integraci do
společnosti.

Činnosti domova:
-

poskytnutí přechodného ubytování
podpora při zvyšování orientace ve vlastních právech a
povinnostech
spolupráce na stabilizaci finančních příjmů
řešení zadluženosti a hospodaření s penězi
mapování možností řešení bytové situace a hledání bydlení

Cílová skupina:
muži bez domova ve věku 18-64 let, fyzicky soběstační, v nepříznivé sociální
situaci, mající průkaz totožnosti a potvrzení od lékaře o zdravotním stavu,
muži s trvalým pobytem v Litoměřicích a okolí

Kapacita domova: 23 lůžek
Počet uživatelů v roce 2015: 53
Provozní doba: nepřetržitá
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NOCLEHÁRNA
Posláním Noclehárny je poskytovat mužům bez domova přenocování,
možnost osobní hygieny a možnost přípravy vlastního jídla.

Činnosti:
-

zajistit přenocování a uspokojení základních lidských potřeb (teplo,
možnost přípravy jídla, osobní hygiena, spánek)

Cílová skupina:
muži bez domova ve věku 18 a více let, fyzicky soběstační, v nepříznivé
sociální situaci, muži s trvalým pobytem v Litoměřicích a okolí, muži
v naléhavé osobní krizi

Kapacita: 5 lůžek + krizové židle
Počet uživatelů v roce 2015: 82
Provozní doba: denně od 18:00 do 9:00 hodin

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Poslání Nízkoprahového denního centra je poskytovat mužům a ženám bez
přístřeší poradenství a podporu a poskytovat podmínky pro možnost osobní
hygieny a přípravy vlastní stravy v centru.

Činnosti:
-

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zajištění
stravy
sociální poradenství

Cílová skupina: muži i ženy ve věku od 18 let, osoby bez přístřeší,
fyzicky soběstačné
Kapacita: 15 osob

Počet uživatelů v roce 2015: 122
Provozní doba: denně od 8:00 do 19:00 hodin
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TERÉNNÍ SLUŽBY
Posláním terénního programu je kontaktovat osoby žijící v obtížné situaci a
poskytovat jim sociální poradenství a nabídnout využití dalších služeb
Střediska sociální prevence a humanitární pomoci.

Činnosti:
-

kontaktování osob žijících v obtížné životní situaci
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc s administrativními úkony
pomoc při řešení problémů souvisejících s bydlením
pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Cílová skupina: muži i ženy ve věku od 18 let, osoby bez přístřeší,

fyzicky soběstačné, osoby nacházející se na území
města Litoměřice

Počet uživatelů v roce 2015: 42
Provozní doba: denně od 7:00 do 15:30 hodin
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Další aktivity v roce 2015
Domov na Dómském pahorku

Klienti domova měli možnost účastnit se cvičení s hudbou, tréninku paměti,
sportovních her, dílny ručních prací, pétanque, jukskei, vycházek, četby,
zpěvu, poslechu hudby, Binga, šipek, stolního tenisu, Ruských kuželek,
společenských her, jízdy na rotopedu, koncertů a vystoupení žáků ZUŠ a
dalších nejen hudebních hostů, grilování, výletů, přednášek, besed a také
mše svaté v místní kapli.

Charitní domov sv. Zdislava

Obyvatelé domova využívali nabídky volnočasových aktivit, kam patří
ergoterapie, muzikoterapie, pohybové a sportovní činnosti, trénink paměti
spojený s reminiscenční terapií, místní knihovna a pravidelně se v domově
koná také mše svatá.

Pečovatelská služba

Klienti pečovatelské služby se měli možnost zúčastnit nejrůznějších výletů,
například do keramické dílny v Peruci, gotického chrámu v Panenském
Týnci, minipivovaru Zichovec nebo Lobkowiczkých zámeckých sklepů v
Roudnici nad Labem. V domech s pečovatelskou službou se konaly vánoční
besídky.
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Tříkrálová sbírka 2015
Od 1. do 14. ledna 2015 se Farní charita Litoměřice opět zúčastnila tradiční
Tříkrálové sbírky. Během koledování naši koledníci využili celkem 26
zapečetěných kasiček, do kterých jsme od dárců vybrali 55 561 Kč. Sbírka
je celonárodní a jejím hlavním cílem je pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí,
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
5. ledna 2015 požehnal v kostele Všech svatých na litoměřickém Mírovém
náměstí tříkrálovým koledníkům biskup Mons. Jan Baxant. Koledníci prošli
celé Litoměřice včetně okrajových částí a zavítali také do Liběšic.
Z výtěžku sbírky bylo nakoupeno například: Televize pro domov s
pečovatelskou službou, fotoaparát a panenky pro klienty Domova sv.
Zdislavy nebo speciální tabule pro Domov na Dómském pahorku.
Všem zúčastněným děkujeme!!!
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Zpráva auditora
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Seznam poskytovatelů dotací
a dárců a spolupracující
organizace a subjekty roku 2015

Město Litoměřice

32
Montano - květiny, spol. s r.o.
Města a obce

Soukromí dárci

Bohušovice
Brozany nad Ohří
Čížkovice
Chodouny
Křešice
Libochovany
Libotenice
Louny
Ploskovice
Terezín
Třebenice
Úštěk
Vchynice

Alena Kumžáková
Blanka Zawaidehová
František Brůna
Ing. Milan Rada
Mgr. Jaroslava Biolková, DiS.
Mgr. Luboš Holík
Michael Zawaidech
Václav Piksa

Spolupracujeme:
Diecézní charita Litoměřice
Farní charita Lovosice
Město Litoměřice
Odborná kolegia charity ČR
Srdíčko - centrum pro zdravotně postižené dětí v Litoměřicích
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nám naplnit
smysl našeho poslání. Rádi bychom i v budoucnu
tuto Vaši důvěru nezklamali.
Naše služby můžete podpořit věcným nebo finančním darem.
Konto: 19-5927090227/0100

DĚKUJEME
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Závěrem
Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a partneři,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2015, abychom Vás informovali o
poskytovaných sociálních službách a ostatních činnostech včetně
hospodaření Farní charity Litoměřice.
Velký důraz klademe na zkvalitňování a rozvoj stávajících sociálních služeb.
Od roku 2015 nabízíme v Domově na Pahorku paliativní péči a 1x měsíčně
je pro obyvatele Domova k dispozici geriatrická ambulance.
Terénní pečovatelská služba rozšířila svůj okruh působnosti do 10 km mimo
Litoměřice. V rámci služeb prevence jsme působnost terénních programů
rozšířili také do okruhu 10 km mimo Litoměřice.
Charitním pracovníkům nabízíme kvalitní vzdělávání a stáže jak v tuzemsku,
tak v zahraničí a pravidelné supervize.
Velkou radost máme ze stoupajícího počtu dobrovolníků a také firemního
dobrovolnictví, všichni dobrovolníci se aktivně zapojují do našich služeb.
Děkuji všem, kteří nás v tomto úsilí doprovázejí, někteří svou prací, jiní
finančními a materiálními dary.
Nezanedbatelnou a důležitou podporou činnosti Charity jsou také Vaše
modlitby.
Za důvěru a podporu děkuji místním samosprávám a státním institucím.
Růžena Kavková
Ředitelka Farní charity Litoměřice
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Kontakty
SPRÁVA FARNÍ CHARITY LITOMĚŘICE
Adresa: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
www.fchltm.cz
Ředitelka: Růžena Kavková
Telefon: 417 770 000, 603 313 247
E-mail: fchltm@fchltm.cz, ruzena.kavkova@ltm.charita.cz
Asistent a zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Szymański
Telefon: 417 770 000, 731 626 107
E-mail: pavel.szymanski@fchltm.cz, fchltm@fchltm.cz
Ekonom: Mgr. Eva Čenkovičová
Telefon: 417 770 094
E-mail: eva.cenkovicova@fchltm.cz
DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU
Asistentka ředitelky pověřená vedením Domova na Dómském pahorku:
Jitka Věrnochová
Telefon: 417 770 013, 731 402 437
E-mail: jitka.vernochova@fchltm.cz ; ds@fchltm.cz
Vedoucí sociální pracovník: Iva Křivánková, DiS.
Telefon: 417 770 009, 731 402 432
E-mail: iva.krivankova@fchltm.cz
Sociální pracovník: Bc. Tomáš Mikula, DiS.
Telefon: 417 770 009, 731 140 005
E-mail: tomas.mikula@fchltm.cz
Vedoucí stravovacího úseku: Zdeňka Tóthová
Telefon: 417 770 010, 731 557 603
E-mail: zdenka.tothova@fchltm.cz
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CHARITNÍ DOMOV SV. ZDISLAVA
Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Jaroslava Biolková, DiS.
Telefon: 416 733 809, 731 402 430
E-mail: jaroslava.biolková@fchltm.cz, chd@fchltm.cz
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí a vrchní sestra: Horáková Eva, DiS.
Telefon: 416 735 599, 739 345 535
E-mail: chops@fchltm.cz
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí a sociální pracovnice: Bc. Lenka Hajná
Telefon: 416 735 110, 731 402 424
E-mail: lenka.hajna@fchltm.cz , dps@fchltm.cz
STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI
Vedoucí a sociální pracovnice: Bc. Radka Janovcová
Telefon: 416 732 303, 731 402 435
E-mail: radka.janovcova@fchltm.cz , ad@fchltm.cz
Sociální pracovnice: Bc. Tereza Marková
Telefon: 739 524 399, 416 732 303, e-mail: tereza.markova@fchltm.cz
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Farní charita Litoměřice

Zahradnická 1534/5
412 01 Litoměřice
Tel.: 417 770 011, 417 770 000
E-mail: fchltm@fchltm.cz
www.fchltm.cz
Text: Pracovníci Farní charity
Litoměřice
Použité fotografie: Archiv FCH
Litoměřice
Náklad: 250 ks

