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Žádost nestátní neziskové organizace
(občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby)
o státní dotaci v roce 2006


Název poskytovatele dotace: Ministerstvo  vnitra 
Evidenční číslo: 
Název dotačního programu: dobrovolnická služba 
Název projektu: Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II.

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 
1.1. Název     			Dobrovolnické centrum
1.2. Organizační forma  	občanské sdružení 
1.3. Adresa 		Obec:  Ústí nad Labem  PSČ 400 01
  			Část obce: město  Okres: Ústí nad Labem 
Ulice: Prokopa Diviše č. p.  1605  č. o. 5 
Telefon/Fax:  +420 745 216 684
E-mail: dcul@seznam.cz , prezentace na Internetu - http:// www.dcul.cz
1.4. IČ:   70225842                DIČ: CZ 70225842 
1.5. Číslo a datum registrace u MV ČR: (občanské sdružení) VS/1-1/41751/99-R 
1.6. Číslo účtu 161336496/0300
u peněžního ústavu  ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

Mgr. Lenka Černá, Předsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa:Palachova 709/13, Ústí nad Labem 400 01
Telefon/Fax: 475 216 684, 606 512 905
Mail: dcul@seznam.cz , lenka@dcul.cz 

Jana Beranová, Místopředsedkyně Rady sdružení
Kontaktní adresa: Zahradní 700, Ústí nad Labem 400 10                   
Mobil: +420604968641
Mail: janab@seznam.cz 

Bc. Kamila Staňková, Členka Rady sdružení
Kontaktní adresa: Sukova ulice 1069, Šluknov 407 77
Telefon/Fax: 724 241 794 
E-mail: @seznam.cz" kamissek@seznam.cz 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu.





V Ústí nad Labem dne 12.7.2006			               ………………………………..
	Mgr. Lenka  Č e r n á 
                                                                                                	Předsedkyně Rady sdružení
	Dobrovolnické centrum
3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 
3.1. Typ poskytovaných služeb:

 	Posláním občanského sdružení Dobrovolnické centrum je podpora a propagace dobrovolnictví v Ústeckém kraji.
 	Dobrovolnické centrum působí v regionu Ústeckého kraje sedmým rokem a za tuto dobu se v databázi registrovalo 665 dobrovolníků. Tito dobrovolníci se zapojili buď přímo do programů a projektů, které realizuje Dobrovolnické centrum (program Pět P, projekt POLIS, program KOMPAS, projekt Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje a další) nebo prostřednictvím Dobrovolnického centra jako zprostředkující organizace do činnosti dalších subjektů – zpravidla nestátních nebo příspěvkových neziskových organizací regionu Ústecka, například Domov důchodců a Penzion pro důchodce Krásné Březno, Domov důchodců v Doběticích, FOKUS Ústí nad Labem a další.

Popis poskytovaných služeb v polovině roku 2006:
Spolupráce:
	s nestátními a příspěvkovými neziskovými organizacemi Ústeckého (a Karlovarského) kraje, středními a vysokými školami,
se státní správou a samosprávou Ústeckého a Karlovarského kraje (NUTS II Severozápad),
s komerčním sektorem a médii regionu Ústí nad Labem,
s občanskou veřejností.
	Nabídky:
	zázemí pro seberealizaci spoluobčanů formou výkonu dobrovolnické služby nebo dobrovolnické činnosti ve prospěch potřebných,

dobrovolnické programy a projekty (programy Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji, Pět P, KOMPAS, projekt Polis, programy Make a Connection – Připoj se, Dobrovolníci v nemocnicích, projekt Silní rodiče – silné děti, projekt Olympiáda dětí a mládeže Ústeckého kraje a další),
konzultace, poradenství v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví v Ústeckém a Karlovarském kraji, na jaře roku 2006 vznikl metodický materiál v programu Rozvoj dobrovolnictví k dispozici laické i odborné veřejnosti,
	přípravy a realizace vlastních seminářů, výcviků a supervizí zaměřených na rozvoj osobnostních kvalit, komunikačních dovedností, a seberealizaci v oblasti pomáhajících programů a organizací.

V současné době se úspěšně rozvíjí nové dobrovolnické centrum v Kadani, na jehož vzniku se bude tento projekt také částečně podílet. Ústecký kraj je územně rozlehlý a nové DC na opačném konci kraje bude moci nabídnout své služby dobrovolníkům, organizacím, klientům a pacientům z měst Chomutov, Litvínov, Louny a dalších blízkých městech, která jsou z Ústí nad Labem vzdálená.


3.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby určeny: 

A) Dobrovolnické centrum:
a/ děti do 18 let 
b/ mládež do 26 let – oblast seznámení, vzdělávání a získání pro dobrovolnictví 
c/ rizikové skupiny dětí a mládeže 
d/ senioři
e/ osoby se zdravotním postižením
f/ osoby v sociální nouzi
g/ příslušníci národnostních menšin
h/ romská komunita (specifické problémy)
i/ osoby, ohrožené drogami nebo na drogách závislé
j/ uprchlíci, cizinci
k/ krajané
l/ obyvatelé venkova
m/ jiné: 	dobrovolníci
dlouhodobě ležící pacienti v nemocnici, mimo regionální a osamělí
		zdravotnická zařízení Ústeckého kraje
		
B) Projekt s názvem: Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II.
Tento projekt doplňuje a rozšiřuje první projet a žádost o finanční dotaci na tento rok. Oblast rozšíření a doplnění viz kapitola 6.5.

skupina – dobrovolníci:
studenti středních a vysokých škol Ústeckého kraje,
střední a vysoké školy Ústeckého a Karlovarského kraje,
široká oslovovaná veřejnost.

skupina – pacienti:
děti, mládež, senioři,
osoby se zdravotním postižením,
dlouhodobě hospitalizovaní, mimo regionální nebo osamělí.
V rámci programu tato skupina nabízené služby přijímá.

skupina – zdravotnická zařízení Ústeckého kraje (a informačně Karlovarského kraje)
Kategorie A) Konkrétně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Nemocnice MOST, příspěvková organizace, Nemocnice Žatec, o.p.s. a další zdravotnická zařízení.
	Kategorie B) Všechna zdravotnická zařízení Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje a vybraná zdravotnická zařízení pozvaná na listopadovou konferenci na téma Akreditace dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních – příklady dobré praxe.
	Kategorie C) Nepřímým příjemcem jsou pracovníci nelékařských profesí, který v době služby dobrovolníků na oddělení může věnovat více času jiným činnostem. Jedná se například o sestry, laboranty, sanitáře a fyzioterapeuty.
     
3.3. Další projekty realizované předkládající organizací v minulém kalendářním roce:
 
Oblast práce s dětmi, mládeží, rodinami a mladými dobrovolníky:

	Program Pět P – podáno a podpořeno Městem Ústí nad Labem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, NROS z veřejné sbírky „Pomozte dětem“.
	Studenti dětem III. – MŠMT ČR, Ústecký kraj, podpořeno.
	Program KOMPAS – Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, podpořeno. Ve druhém pololetí je program KOMPAS podpůrným opatřením velkého projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce a je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.
Make a Connection – Připoj se – realizujeme již 5. ročník tohoto mládežnického programu, ve kterém se prostřednictvím svěřených prostředků skupinám mladých lidí realizují jejich nápady určené potřebným i  jejich bezprostřednímu okolí.


Oblast rozvoje dobrovolnictví v dalších cílových skupinách sociálně zdravotní oblasti:

	Podpora dobrovolnictví v zařízeních pro seniory – Město Ústí nad Labem, podpořeno.

Podpora a rozvoj dobrovolnictví v zařízeních pro seniory – Krajský úřad Ústeckého kraje, podpořeno.
	Obdivuhodní senioři – financováno z PHARE programu Evropské unie – podpořeno, realizování a ukončeno v srpnu 2005.

INICIATIVA – Ústecký kraj – podpořeno.
	a další.



4. Působnost organizace 
4.3. Krajská:  Ústecký kraj (vybranými aktivitami Karlovarský a Liberecký kraj)
4.4. Místní:  město Ústí nad Labem


5. Počet placených pracovníků v organizaci 
5.1. celkový počet placených pracovníků:                                           8
5.2. přepočtený počet placených pracovníků:                                    7,1


6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace 
6.1. Přesný název projektu:                   Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II.             
6.2. Doba realizace projektu:                                        od 1.5.2006 do 31.12.2006 

6.3. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši:
	Otevřené dveře Masarykovy nemocnice II 

realizace od 1.1.2005 do  31.12.2005 – dotace 89 133,- Kč MZČR 
	Dobrovolníci ve zdravotnictví 
realizace od 1.7.2005 - 31.12.2005 – dotace 98 648,- Kč KÚ 
Státní dotace 2005 – 44 327,- Kč od MVČR
Vlastní příjmy 867,- Kč


6.4. Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO: 

ROZVOJ DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY
 

6.5. Základní idea a stručný obsah projektu 
Projekt s názvem Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II. navazuje na základní projekt podaný s žádostí o finanční prostředky v druhém dotačním kole tohoto roku a doplňuje a rozšiřuje ho o aktuální nové aktivity a zároveň žádost o pokrytí části finančních prostředků.
Základní cíl obou projektů je totožný:
Cílem rozvoje dobrovolnické služby v nemocničních zařízeních Ústeckého kraje je podílet se na zlepšování kvality života a zdraví obyvatel regionu. Stavíme pevné základy rozvinuté dobrovolnické služby a tvoříme ve prospěch příštích generací. Projekt zajišťuje realizaci a profesionální koordinaci dobrovolnické služby na půdě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zapojuje 50 akreditovaných dobrovolníků do chodu nemocnice a ve druhé rovině zajišťuje rozvoj dobrovolnické služby a její propagaci na dalších zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje i v celé ČR. Blíže je historie a filozofie projektu popsána v základním projektu.


Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II.
Oblasti doplnění a rozšíření žádosti na rok 2006:

OBLAST A: Rozšíření dobrovolnické služby na Masarykově nemocnici.
Dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH na půdě Masarykovy nemocnice je modelová ukázka vývoje programu, který byl implementován zvenčí, dobrovolníci nejprve docházeli na několik oddělení a následně zájem personálu a vedení ukázal potřebu koordinovat dobrovolníky zevnitř, za pomoci vlastní koordinátorky. V lednu začala nová éra spolupráce s MN, která odpovídá modelu odpovídajícímu Metodice programu Dobrovolníci v nemocnicích. 
V prvním projektu jsme opomněli požádat o prostředky na:
Supervizi dobrovolníků				4.000,--
Supervizi koordinátorky			8.000,--
Pojištění pro dalších 10 dobrovolníků 		3.360,--
(50 dobrovolníků v základním projektu, 10 dalších v tomto projektu.)

OBLAST B: Rozvoj dobrovolnické služby v dalších zdravotnických zařízeních.
V současné době se rodí Dobrovolnické centrum KADAŇ přímo na půdě nemocnice v Kadani. Naše DC je konzultantem vzniku DC a rozvoje dobrovolnické služby v této nemocnici. S rozvojem programu Dobrovolníci v nemocnicích v Kadani jsou spojeny opět drobné finanční náklady:
Telekomunikační poplatky, poštovné		5.000,--
Kancelářské potřeby				3.000,--

OBLAST C: Konference Rozvoj dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních – příklady dobré praxe.
Program dobrovolníci v nemocnicích realizujeme pod garancí a supervizím dohledem MUDr. Ivany Kořínkové. Konzultujeme řízení programu, způsob zapojování dobrovolníků, práci se zdravotnickým personálem. 
Společná práce v uplynulém roce a dobrý vývoj v Masarykově nemocnici vyústil ve společný zájem uspořádat konferenci Na téma Dobrovolníci v nemocnicích – příklady dobré praxe dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních. Našim cílem je uspořádat setkání zdravotnického personálu, koordinátorů dobrovolníků i samotných dobrovolníků a účastníky seznámit s příklady dobré praxe dobrovolnické služby. Plán konference je poslední týden v listopadu 2006, záštitu nad konferencí převzal náměstek a zástupce hejtmana pan Radek Vonka a nyní dojednáváme přesný termín. Záštita umožňuje využít vybaveného sálu pro 150 účastníků zdarma včetně malého občerstvení pro účastníky. Přes to vzniknou drobné náklady, o které si dovolujeme zažádat. I když se zde nejedná o přímou dobrovolnickou službu, jsme přesvědčeni, že touto událostí posuneme rozvoj dobrovolnické služby na půdě zdravotnických zařízení o pořádný kus dopředu. Cílem v širším slova smyslu je posílit kredit dobrovolníků a dobrovolnické služby ve společnosti. Plánované drobné náklady:
Kancelářské potřeby, obálky, papíry, spotřební materiál 		2.000,--
Telekomunikační poplatky, poštovné				4.000,--
Ostatní služby – tisk, presentace na webu, inzerce		4.000,--		

----------------------------------------------------------------------------------------
Koordinace a administrace projektu:				16.000,--


3 fáze projektu Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje rozšířené o 3 výše jmenované oblasti navazujícího a rozšiřujícího projektu s názvem Dobrovolníci v nemocnicích Ústeckého kraje II. – vyznačeno tučně:

1. fáze (leden – duben 2006)
Vybudování profesionálního zázemí uvnitř Masarykovy nemocnice – samostatná dobrovolnická kancelář s názvem DOBRO-DRUH.
1x pracovní schůzka vedení Masarykovy nemocnice a Dobrovolnického centra.
1x – 2x výcvik/kurz zájemců o roli dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních.
1x pracovní schůzka s HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem Praha.
Během první fáze rozšířit počet spolupracujících oddělení ze dvou na deset a osobními konzultacemi s vrchními sestrami je připravit na vstup dobrovolníků.
Zrealizovat nábory dobrovolníků a potřebný počet kurzů pro dobrovolníky včetně následné supervize. Rozšiřovat počty dobrovolníků, uvádět je do dobrovolnické služby, zajišťovat potřebnou dokumentaci akreditované dobrovolnické služby na půdě Masarykovy nemocnice.
Pravidelná komunikace a konzultace koordinátorů Dobrovolnického centra a dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.



2. fáze (květen – srpen 2006)
Koordinace a profilování nově nastavených vztahů Masarykovy nemocnice a Dobrovolnického centra.
Průběžné nábory nových dobrovolníků, školení, pojištění, zasmluvnění, výkon dobrovolnické služby a supervize, nabídky dobrovolnictví na dalších vhodných nemocničních odděleních, propagování dobrovolnictví v Masarykově nemocnici. Kvartální hodnocení spolupráce s vedoucími zdravotnickými pracovníky.
Zážitkový výjezd dobrovolníků. Ocenění dobrovolníků před prázdninami.
2x pracovní schůzka vedení Masarykovy nemocnice a Dobrovolnického centra.
1x - 2x výcvik/kurz zájemců o roli dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních.
1x setkání manažerů profesionálních dobrovolnických center v ČR.
Vznik adresáře zdravotnických zařízení Ústeckého a Karlovarského kraje.
Start sběru a zpracování dokumentace k umístění na webové stránky, konzultace s HESTIA – NDC Praha – rozšíření materiálů. Příprava letáku a jeho distribuce dle adresáře.
Pravidelná komunikace a konzultace koordinátorů Dobrovolnického centra a dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Konference v Kroměříži – účast a presentace služeb realizovaných DC, programů a projektů v Ústeckém kraji.
Festival dobrovolnictví s názvem DOBROFEST 2006 v měsíci červnu.
	2x supervize dobrovolníků pod vedením psychologa.
2x supervize činnosti pověřené koordinátorky na půdě Masarykovy nemocnice pod vedením psychologa nebo garanta programu Dobrovolníci v nemocnicích.
1x zajištění pracovního setkání pověřených koordinátorů dobrovolníků ze zdravotnických zařízení.

Konzultace a asistence při vzniku dobrovolnického centra v Kadani na půdě kadaňské nemocnice – plán rozvoje programu Dobrovolníci v nemocnicích.
Podpis nové smlouvy s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.
Zpracování nové žádosti o udělení akreditace na další 3 roky pro program Dobrovolníci v nemocnicích pro Ústecký kraj – konzultace s partnerskými zdravotnickými zařízeními.
Příprava konference Dobrovolníci v nemocnicích – příklady dobré praxe dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních.

3. fáze (září – prosinec 2006)
Průběžné nábory, školení, pojištění, zasmluvnění, výkon dobrovolnické služby a supervize nových dobrovolníků v Masarykově nemocnici.
	Zrealizovat potřebný počet kurzů pro dobrovolníky, zážitkový výjezd dobrovolníků.

	Nabídky dobrovolnictví na dalších vhodných nemocničních odděleních. Kvartální hodnocení spolupráce s vedoucími zdravotnickými pracovníky.

	1x – 2x výcvik/kurz zájemců o roli dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních.

Realizace Kurzu koordinátorů dobrovolníků ze zdravotnických a sociálně zdravotních zařízení Ústeckého (a Karlovarského) kraje.
2x pracovní schůzka vedení Masarykovy nemocnice a Dobrovolnického centra.
1x setkání manažerů profesionálních dobrovolnických center v ČR.
Pravidelná komunikace a konzultace koordinátorů Dobrovolnického centra a dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Realizace Výběrového kurzu na PF UJEP na téma dobrovolnictví – bloky věnované Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních.
	2x supervize dobrovolníků pod vedením psychologa.
2x supervize činnosti pověřené koordinátorky na půdě Masarykovy nemocnice pod vedením psychologa nebo garanta programu Dobrovolníci v nemocnicích.
Příprava a realizace konference Dobrovolníci v nemocnicích – příklady dobré praxe dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních, termín čerstvě stanoven na 29. listopadu 2006 na Krajském úřadu Ústeckého kraje, konferenční sál pro 150 účastníků.
Pozvání MV ČR – příspěvek k zákonu o dobrovolnické službě na konferenci se zaměřením na zdravotnická zařízení v ČR.
Vyhodnocení konference, zpracování zápisů a dokumentace a adresáře účastníků, rozesílka.
Konzultace a asistence při vzniku dobrovolnického centra v Kadani na půdě kadaňské nemocnice – plán rozvoje programu Dobrovolníci v nemocnicích.
Uzavření projektu.
6.6. Realizátor projektu (řešitel) 

Dobrovolnické centrum:
Garant: Mgr. Lenka Černá, předsedkyně Rady sdružení o.s. DC, koordinátorka projektu
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 47 521 66 84, 606 512 905
dcul@seznam.cz, lenka@dcul.cz 

Bc. Lukáš Vavřina, koordinátor dobrovolníků, koordinátor konference
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 47 521 66 84, 723 539 682
lukas.vavrina@dcul.cz 


Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH
Záštita: Soňa Čechová, Hlavní sestra v Masarykově nemocnici
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
sona.cechova@mnul.cz  

Bohdana Furmanová, koordinátorka dobrovolníků pověřená realizací v MN
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Telefon: +420 477 112 023, Mobil: 731 535 695
bohdana.furmanova@mnul.cz


6.7. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu:  ..................... 3 
6.8. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu:           ……………… 65
       60 dobrovolníků činných na půdě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
         5 dobrovolníků pomáhajících se zajištěním konference


7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt 
7.1. Celkové náklady projektu .................................................739 936, -- Kč   ..................... 
Neinvestiční dotace celkem .............................................................739 936,--  Kč   ..................... 
Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ....275 850,-- Kč    ..................... 
Z toho materiální náklady (DHM) ...................................................124 200,-- Kč    ..................... 
Z toho nemateriální náklady (služby) ..............................................320 336,-- Kč    ..................... 
Ostatní finanční poplatky …………………………………………. .19 550,-- Kč   .…………….
Investiční dotace celkem .............................................................................0,-- Kč   ...................... 

7.2. Výše požadované dotace celkem ..53 336,-- Kč ..................... tj. max. % ..........8..........

Neinvestiční dotace celkem 
Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ........16.000,--......................
DPP koordinace a administrace projektu				16.000,--

Z toho materiální náklady (DHM) ......................................................... 5.000,-- .............. .......
Kancelářské potřeby							  5.000,--

Z toho nemateriální náklady (služby) ...................................................32.336,-- ......................
Supervize dobrovolníků a koordinátorky, projektu			12.000,--
Pojištění dalších 10 dobrovolníků					  3.336,--
Telekomunikační poplatky, poštovné				     	  9.000,--
Ostatní služby – tisk, presentace na webu, inzerce, správa PC		  4.000,--
Účetnictví								  4.000,--
Investiční dotace celkem ................................................................................. 0,-- .....................
7.3. Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb) 
V celkové částce ...5 000 ,--  Kč ................................................................................................... 
V % .....1,5.................................................................................................................... 

7.4. Podíl okresních, magistrátních nebo obecních úřadů na financování projektu (předpoklad) 
Název …….Ústecký kraj ….. částka ......185 100,-- Kč........... % .........25 ........... 

7.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na financování projektu (předpoklad) 
Název .................................... částka ........................................ % .........................  

7.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad) 
Název .................................... částka ........................................ % ......................... 
 
8. Údaje o celkových příjmech a výdajích organizace v předcházejícím kalendářním roce 2005

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem ............4 320 659,-- Kč................................. 

8.2. Příspěvky krajských, magistrátních, obecních úřadů ........................................... 
.....Město Ústí nad Labem....................103 500,-- Kč   .....................................................
.....Město Ústí nad Labem......................36 300,-- Kč ........................................................
.....Město Ústí nad Labem .....................17 500,-  Kč ........................................................ 
...  Město Ústí nad Labem .......................4 000,-  Kč ......................................................... 
.....Krajský úřad Ústeckého kraje  .......  98 648,-- Kč  ........................................................
.....Krajský úřad Ústeckého kraje  …..   50 000,-- Kč ........................................................
.....Krajský úřad ústeckého kraje .........311 000,-- Kč ........................................................ 
...  Úřad práce  Ústí nad Labem ...........118 168,-- Kč ......................................................... 

8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či jiného subjektu) 
.....Česká národní agentura Mládež .......205 644,-- Kč  ......................................................
.....Člověk v tísni .................................. 120 860,-- Kč......................................................... 
.....NROS  .. ...........................................148 708,-- Kč......................................................... 
.....NROS  .. ...........................................330 518,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. ...........................................787 663,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. .............................................85 647,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. .............................................47 783,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. ...........................................219 391,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. ...........................................237 769,-- Kč.........................................................
.....NROS  .. .............................................83 703,-- Kč.........................................................
.. ..NROS  .. ..................................................638,-- Kč......................................................... 
8.4. Příjmy z členských příspěvků .........2 200,-  Kč.......................................................... 

8.5. Další příjmy ...............................1 311 019,-- Kč........................................................... 

8.6. Celkové výdaje v kalendářním roce   4 267 613,-- ...................................................... 

Poznámka: * Hlavní oblasti se aktualizují každoročně podle rozhodnutí vlády.

