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Úvodní slovo

Milí přátelé, spolupracovníci, dobrodinci!

Právě otvíráte Výroční zprávu o činnosti Farní charity
Litoměřice za rok 2016. Je to příležitost k ohlédnutí se
za vykonaným dílem.
Za souhrnem údajů a čísel Výroční zprávy se skrývá
obětavost a pracovní nasazení našich pracovníků,
štědrost dobrodinců a sponzorů, velké dílo těch, kteří
podávají pomocnou ruku všem potřebným.
Výraz “charita” je odvozen z latinského slova “caritas” (= vážnost, úcta, láska,
oddanost). Charita, jako součást katolické církve, se snaží naplňovat slova Pána
Ježíše: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí. To je první a nejdůležitější přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního
jako sám sebe. Lásku k Bohu nelze uskutečňovat bez lásky k bližnímu, jsou
navzájem propojené. Charita vytváří prostor, v němž je možné uskutečňovat
postoje křesťanské lásky k potřebným. Sloužit potřebným není vůbec snadné. Je
zapotřebí velké lásky, vnitřní síly, odvahy, trpělivosti a pokory. To vše pracovníkům
Farní charity vyprošuji v modlitbách.
Děkuji zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a dárcům za práci, obětavou
službu, velkorysost. Bez nich by nemohlo být dosaženo dobrých výsledků.
Přeji, aby se Vaše srdce naplnila radostí a pokojem.
Povzbuzením ať jsou pro Vás slova uznání a spokojenost Vašich klientů.

Ať Vám Pán Bůh žehná!

P. Józef Szeliga
prezident Diecézní charity Litoměřice
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Poslání organizace
Posláním Farní charity Litoměřice (FCH) 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 – FCH pomáhá prostřednictvím
středisek:





Pečovatelská služba
Domov na Dómském pahorku se službami domov pro seniory a týdenní
stacionář
Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem, domov pro
seniory a denní stacionář
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - domácí ošetřovatelská
a rehabilitační péče, pečovatelská služba, domácí hospicová péče
a půjčovna zdravotních pomůcek.

V obou domovech pro seniory uplatňujeme psychobiografický model podle prof.
Böhma, který na základě životního příběhu uživatele a individuálního přístupu
pomáhá k dosažení psychické pohody a k aktivizaci (re-aktivizaci) dochovaných
psychických schopností.
Poskytujeme také paliativní péči, která u nevyléčitelně nemocných umožňuje
prožít poslední období života ve známém prostředí. Cílem paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost
a poskytnout podporu jeho blízkým.

V
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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
ID datové schránky: dcn9evd
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. 2016: 186
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.
Příjmy z hlavní činnosti v roce 2016 (v Kč)
765,93
116 068,09
59 031,00
667 130,20
263 592,00
30 867 117,00
6 895 522,49
39 000,00
603 783,00
356 308,00
3 245 140,00
14 806 217,00
Úroky
Tříkrálová sbírka
Příjmy od nadací
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Dotace Úřad práce
Dotace Města Litoměřice

Ostatní příjmy
Příjmy od fyzických a právnických osob
Příjmy od klientů
Příjmy od obcí
Dotace Ústecký kraj
Dotace MPSV

Počty klientů za rok 2016 v jednotlivých službách
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Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Pečovatelská služba
CHOPS
Charitní Domov sv. Zdislava
Domov na Dómském Pahorku
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Domov na Dómském pahorku
Domov pro seniory (identifikátor služby 6566711)
Týdenní stacionář (identifikátor služby 5488355)
Adresa:
Vedoucí domova:
Telefon:
E - mail:

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Jitka Věrnochová
731 402 437, 417 770 013
jitka.vernochova@fchltm.cz ; 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
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.
Do zařízení dochází pravidelně praktický lékař, lékařka s atestací
na anesteziologickou a paliativní péči, lékařka z geriatrie, rehabilitační sestra.
Poskytujeme bazální stimulaci.

Kapacita: 118 lůžek (46 jednolůžkových pokojů, 36 dvoulůžkových pokojů)
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 2016: 165 (fyzický stav k 31.12.2016: 114 klientů)

60

Složení klientů Domova dle věku k 31.12.2016
55
48

do 65
66 - 75

40

76 - 85
20
1

8

2

86 - 95
od 96

0
do 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

od 96
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Kapacita: 4 odpočinková místa
Cílová skupina
Senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, kteří jsou plně nebo částečně mobilní a jejich situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba je určena seniorům, kterým rodina či jiné osoby nemohou péči po
přechodnou dobu v domácím prostředí poskytovat. Služba je velmi flexibilní –
lze ji využívat např. od pondělí do pátku nebo nepřetržitě.
Nelze přijímat osoby vyžadující péči na úrovni osobní asistence (vážné psychické,
psychiatrické či neurologické onemocnění), jejichž potřeby jsou specifické. Tyto
osoby mohou navštěvovat Denní stacionář v Charitním domově sv. Zdislava.
Pro uživatele stacionáře jsou otevřeny veškeré aktivity a služby realizované
v Domově na Dómském pahorku.

Počet uživatelů v roce 2016: 22

Provozní doba:
Po – Ne: nepřetržitá
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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:
Vedoucí domova:
Telefon:
E-mail:

Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
Mgr. Jaroslava Biolková, DiS.
731 402 430; 416 731 429
jaroslava.biolkova@fchltm.cz, chd@fchltm.cz

Klientům je k dispozici jídelna, společenská místnost, retro koutek a kaple. Pokoje
disponují externím sociálním zařízením. V areálu je okrasná a užitková zahrada
určená pro trávení volného času seniorů.
Lékařskou péči zajišťují praktický lékař, neurolog a psychiatr, kteří do Domova
docházejí v pravidelných intervalech.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Kapacita: 26 lůžek (4 jednolůžkové pokoje, 8 dvoulůžkových pokojů,
2 třílůžkové pokoje)
Od 1.1.2017 je kapacita lůžek navýšena na 28.

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 2016: 31

IV. úplná závislost
III. těžká závislost
II. středně těžká závislost
I. lehká závislost
Osoby bez závislosti
muži

ženy
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DOMOV PRO SENIORY
Kapacita: 5 lůžek (5 jednolůžkových pokojů)
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 2016: 6

DENNÍ STACIONÁŘ
Kapacita: 4 odpočinková místa (jsou k dispozici dva 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.
Denní stacionář je určen osobám žijícím ve vlastní domácnosti nebo se svými
blízkými. Umožňuje pečujícím osobám docházet do zaměstnání, případně získat
čas pro své osobní potřeby. O seniora je během této doby dobře postaráno a
zároveň zůstává součástí rodiny. Služba je flexibilní – lze ji využívat dle potřeby
– celodenně nebo část dne.

Počet uživatelů v roce 2016: 6

Provozní doba:
Po – Pá 7-17 hod.
(kromě svátků)
V
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba (CHOPS)
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Domácí hospicová péče
Půjčovna zdravotních pomůcek
Adresa:
Vedoucí služby:
Telefon:
E-mail:

Kosmonautů 2020/14, 412 01 Litoměřice
Eva Horáková, DiS.
739 345 535; 416 735 599
eva.horakova@fchltm.cz, chops@fchltm.cz

Ošetřovatelská služba je terénní odborná ošetřovatelská služba v domácím
prostředí uživatelů, která nabízí jak rehabilitační, tak domácí hospicovou péči. Péče
je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Činnosti služby:







komplexní
ošetřovatelská
péče
o klienty v domácím prostředí - 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
rehabilitační péče po mozkové příhodě,
operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při
nácviku chůze s pomůckami
domácí hospicová péče – péče
o umírající a podpora rodiny pacienta
půjčovna kompenzačních pomůcek - invalidní mechanické vozíky; chodítka;
francouzské hole; toaletní vozíky/židle; polohovací matrace, matrace,
antidekubitní matrace; oxygenátory-kyslíkové přístroje

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním, chronickým a kombinovaným
postižením vč. dětí od 10 let v Litoměřicích a okolí do 30 km
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Počet uživatelů v roce 2016: 200 pacientů (24 023 zdravotních výkonů,
tzn. 120 návštěv na 1 klienta)

Počet pacientů ošetřených v domácí hospicové péči: 7 pacientů
Počet zapůjčených kompenzačních pomůcek: 100; celkem 72 klientů

Provozní doba:
CHOS - Po-Ne: 7.00 - 15.30 hod - převazy, ošetření, aplikace léčebné terapie,
rehabilitace
16.00 - 20.00 - aplikace léčebné terapie
Domácí hospicová služba: nepřetržitě - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Počty pacientů v CHOS a hospicové péči
za rok 2016
3%
CHOS

97%

hospicová péče

12

Pečovatelská služba (PS)
Pečovatelská služba (identifikátor služby 3403190)
Adresa:
Vedoucí služby:
Telefon:
E-mail:

Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
Bc. Danuše Šidáková
731 402 424; 416 735 110
danuse.sidakova@fchltm.cz, dps@fchltm.cz

Pečovatelská služba je terénní služba poskytující péči seniorům a zdravotně
postiženým občanům na území města Litoměřice a občanům ve spádových obcích
do vzdálenosti 15 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 v oblasti péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy a
péči o domácnost, doprovod k lékaři, donáška nákupů
rozvoz obědů z kuchyně Domova na Dómském pahorku

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 postižené
rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Počet uživatelů v roce 2016: 281
Věkové rozpětí uživatelů k 31.12.2016:
12%

5%
3%

0-56 let
20%

57-64 let
65-74 let
75-80 let

41%

81-90 let
19%

nad 90 let

Provozní doba:
Po - Ne: 8.00 – 16.30
hodin
Od 7.00 do 8.00
a 16.30 – 20.00
po předchozí domluvě.
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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
Jakub Ružbatský
731 402 435; 416 732 303
jakub.ruzbatsky@fchltm.cz, 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
mapování možností řešení bytové situace a hledání bydlení
spolupráce na stabilizaci finančních příjmů
řešení zadluženosti a hospodaření s penězi
poradenství v oblasti práv a povinností
Provozní doba:
potravinová pomoc
Po – Ne: nepřetržitá

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 2016: 54
Počet uživatelů

Počet poskytnutých noclehů

Využití kapacity

54

7680

92 %
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NOCLEHÁRNA
Posláním Noclehárny je poskytovat mužům bez domova přenocování, možnost
osobní hygieny a 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

Provozní doba:

Počet uživatelů v roce 2016: 68

denně od 18:00
do 8:00 hodin

Počet uživatelů

Počet poskytnutých noclehů

Využití kapacity

68

1055

52,75 %

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, fyzicky soběstačné osoby bez
přístřeší

Kapacita: 15 osob
Počet uživatelů v roce 2016: 130

Provozní doba:
denně od 9:00
do 17:00 hodin
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Počet klienty využívaných služeb v roce 2016
2801
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0
Hygiena

Příprava jídla Praní prádla

Ošacení

Poradenství Potravinová
pomoc

TERÉNNÍ SLUŽBY
Posláním terénního programu je kontaktovat osoby žijící v obtížné situaci,
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 včetně administrativních úkonů
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při řešení problémů souvisejících s bydlením
pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Cílová skupina: muži i ženy ve věku od 18 let, fyzicky soběstačné osoby bez
přístřeší, osoby nacházející se na území města Litoměřice

Počet uživatelů v roce 2016: 47
Počet uživatelů

kontakty

intervence

47

693

147

Provozní doba:
Po-Pá od 7:00
do 15:30 hod.
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Další aktivity v roce 2016
Domov na Dómském pahorku
Klienti domova se zúčastňovali pravidelných aktivizačních činností - cvičení
s hudbou, trénink paměti, sportovní hry, zpívání, společenská hra Bingo, keramika,
tematické rozhovory při kávě, vycházky a výlety. V průběhu roku pak pro ně byly
připraveny tematické akce k různým příležitostem (Den charity, Tříkrálová sbírka,
Mikuláš, advent), koncerty a hudební vystoupení stálých interpretů (A. Škarda, F.
Jindřišek, Veselý lidi, Camna) i žáků škol, školek a uměleckých škol, přednášky,
besedy, mše svaté v místní kapli, vědomostní soutěž. V rámci sportovních dní
absolvovali turnaj v Ruských kuželkách, pétanque, jukskei. Senioři si také velmi
oblíbili ZOO terapii – canisterapii, ornitoterapii (ptáčci jsou na každém patře i na
recepci), od září navštěvujeme také hiporehabilitaci1 v hiporehabilitačním centru
VALDEK, o.p.s. na Slatině. Chladné měsíce jsme oživili o pravidelné promítání na
přání uživatelů – např. starých českých filmů. V průběhu roku docházejí do Domova
studenti 3. a 4. ročníku SPgŠHS Litoměřice, kteří u nás vykonávají průběžné praxe
po celý školní rok (2x týdně) a souvislé praxe v době maturit.
V letošním roce získali dva senioři ocenění Senior roku 2016.

Charitní domov sv. Zdislava
Obyvatelé domova využívali nabídky volnočasových aktivit, kam patří ergoterapie,
muzikoterapie, pohybové aktivity, trénink paměti spojený s reminiscenční terapií,
místní knihovna a pravidelně se v domově koná také mše svatá. Během roku jsme
pořádali v domově různé společenské akce – hudební a taneční odpoledne,
grilování, společná setkávání, sportovní turnaje. Domov spolupracuje s Diakonií
Českobratrské církve evangelické, s mateřskými a základními školami a SPgŠHS
v Litoměřicích.

Pečovatelská služba
Klienti pečovatelské služby mají nově možnost účastnit se „Tvořivého odpoledne“,
každé úterý se koná cvičení pro seniory. Stejně jako pro uživatele Domova na
Dómském pahorku jsou i pro klienty PS připraveny společenské
a kulturní akce. Svými vystoupeními přišly seniory potěšit např. děti z MŠ Kamarád
a dětský sbor Dráčci ze ZŠ B. Němcové.

1

canisterapie – terapie prostřednictvím psů, ornitoterapie – terapie prostřednictvím ptáků,
hipoterapie – terapie koňmi
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Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka byla zahájena 4.1.2016 tříkrálovým průvodem od Domova na
Dómském pahorku. Z důvodu nepříznivého počasí se tentokrát museli Tři králové
obejít bez koňů. Na Mírovém náměstí litoměřický biskup Mons. Jan Baxant posvětil
křídy koledníkům a požehnal všem přítomným. Přání a poděkování všem
dobrovolníkům Tříkrálové sbírky zaznělo i z úst ředitelky Diecézní charity
Litoměřice, Růženy Kavkové. Vánoční atmosféru opět vykouzlil chlapecký sbor ZŠ
Boženy Němcové Páni kluci, nechybělo ani teplé kakao, svařené víno a výborné
vanilkové rohlíčky darované firmou PeHaK.
Sbírka trvala do 18.1., kdy bylo rozpečetěno
39 pokladniček. Výtěžek za rok 2016 činil
85 470,- Kč, což je téměř o 30 000 Kč více než loni.
Odměnou koledníkům i dobrovolníkům bylo opět
kromě malé výslužky bruslení zdarma, které poskytl
formou sponzoringu litoměřický zimní stadion
Kalich Aréna.
Sbírka je celonárodní a pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným, a to zejména v regionu,
kde byly peníze vybrány. Peníze z Tříkrálové sbírky byly použity např. na nákup
antidekubitních matrací, terapeutických panenek a stolní hry „Česko pro
pamětníky“ do Domova na Dómském pahorku, podložky do postelí a výlet pro
seniory v Charitním domově sv. Zdislava, handsfree do služebních vozů, vysavač,
fotoaparát a peněženky na nákupy uživatelům pro Pečovatelskou službu, na nákup
nádobí a fotoaparátu do Střediska soc. prevence a humanitární pomoci.
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Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2016
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Seznam poskytovatelů dotací a dárců
a spolupracující organizace a subjekty
roku 2016

Město Litoměřice
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Města a obce

Bohušovice nad Ohří

Velemín

Libochovice

Libochovany

Chodovlice

Křešice

Velké Žernoseky

Žalhostice

Travčice

Třebenice

Soukromí dárci


Petr Čermák, Ing. Milan Rada, Ladislav Ježek, Lukáš Fíla – grafik

Spolupracujeme:


Diecézní charita Litoměřice, Farní charita Lovosice, Město Litoměřice,
Odborná kolegia charity ČR, Srdíčko - centrum pro zdravotně postižené
děti v Litoměřicích, ZUŠ Litoměřice, MŠ Paletka, Kamarád, Českoněmecká školka sv. Zdislava z Ltm, ZŠ Boženy Němcové, Havlíčkova
z Ltm, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb z Ltm ad.
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Závěrem

Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci
a partneři,

předkládáme Vám Výroční zprávu za rok
2016,
abychom
Vás
informovali
o poskytovaných sociálních službách
a ostatních činnostech včetně hospodaření
Farní charity Litoměřice.
Velkou radost mám z toho, že se nám v roce 2016 podařilo personálně stabilizovat
pracovní týmy v jednotlivých službách, což pozitivně ovlivňuje kvalitu
poskytovaných služeb a umožňuje jejich rozvoj. S tím také souvisí aktivní
spolupráce mezi jednotlivými středisky Farní charity Litoměřice, ostatními
organizacemi, partnery a dárci.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za nasazení, vstřícnost a spolehlivost.
Stalo se samozřejmostí, že ve službách, především pro seniory, jsou zapojeni
dobrovolníci.
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 dárcům, partnerům, 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
Webové stránky: www.fchltm.cz
Ředitelka: Růžena Kavková
Telefon: 417 770 000, 603 313 247
E-mail: ruzena.kavkova@ltm.charita.cz, fchltm@fchltm.cz
Asistent 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
Finanční manažerka: Radka Velitšová
Telefon: 417 770 093, 737 208 849
E-mail: radka.velitsova@fchltm.cz
Vedoucí stravovacího úseku: Zdeňka Tóthová
Telefon: 417 770 010, 731 557 603
E-mail: zdenka.tothova@fchltm.cz
Zástupce vedoucí stravovacího úseku: Roman Votýpka
Telefon: 417 770 010, 737 208 848
E-mail: roman.votypka@fchltm.cz
Projektová manažerka: Mgr. Dana Puškárová
Telefon: 417 770 004, 736 513 109
E-mail: dana.puskarova@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

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nám naplnit
smysl našeho poslání.
Chcete podpořit naše služby věcným nebo finančním darem?
Můžete tak učinit prostřednictvím našich webových stránek nebo
konta 19-5927090227/0100.

DĚKUJEME

