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V Litoměřicích 24. února 2020 

Věc: Žádost O dofinancování Služeb pro Diakonii ČCE V Litoměřicích V roce 2020 

Vážená paní inženýrko, 

vzhledem k přidělení nedostačující dotace V dotačním programu „Podpora sociálních Služeb V Ústeckém kraji pro rok 
2020" a S ohledem na zachování mezd navýšených v r. 2018 a 2019 Si dovolujeme požádat o dofinancování níže 
uvedených dvou sociálních služeb při Diakonii ČCE V Litoměřicích: 

1. Sociálně terapeutické dílny Terezín (ID služby 9407680) 
Požadujeme dofinancování ve výši 600.000,- Kč 
Služba obdržela ,,velkou" dotaci ve výši 2,552.900,-. Tato dotace je o 358.500 Kč nižší oproti roku 2019. 

2. Sociální rehabilitace (ID Služby 4894760) 
Požadujeme dofinancování ve výši 400.000,- Kč. 
Služba obdržela ,,velkou" dotaci ve výši 2,763.800,-. Tato dotace je o 142 000 Kč nižší oproti roku 2019. 

Zdůvodněnh 
Uvedené sociální služby obdržely v roce 2020 menší dotace než v roce 2019. Z uvedeného důvodu nedokážeme 
zachovat mzdy navýšené v předchozím roce, natož pakje návýšìt v roce 2020. 
Rovněž dochází k mezlročnímu nárůstu provozních nákladů, který není krytý dotací. 
V případě sociální rehabilitace přetrvává problém Z roku 2019, kdy se služba vrátila do systému financování ze státního 
rozpočtu. 
Požadujeme dotaci v částkách, které jsme obdrželi v roce 2019, navýšené o 10 %. 
S ohledem na rovnocenný přístup ve financování mezd zaměstnanců V příspěvkových a neziskových organizacích 
žádáme prostřednictvím Ústeckého kraje O dofinancování níže uvedených služeb V celkové výši 1,000.000,- Kč. 
Požadavek na individuální dofinancování je stále výrazně nižší než rozdíl požadavku V původní žádosti a již přidělené 
dotace. 
Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti i s ohledem na fakt, že V tomto roce budou ušetřeny finance z "velké" dotace 
u našich dvou služeb azylový Domov pro matky s dětmi (ID 4731306) a Podpora samostatného bydlení (ID 2987242), 
neboťjsou hrazené Z projektu POSOSUK 3. 
V případě potřeby rádi doložíme bližší informace. Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. 
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