Informace o projektech dostavby
střediska na rok 2018
Jako každý rok, tak i tento si vedle cílů v oblasti služby, dáváme cíle v oblasti dalších stavebních prací na dokončení našeho střediska. V oblasti služby je to pro nás především rozvíjení již
dlouhodobých aktivit, jako je práce na ulicích především v Ústí nad Labem, kam dojíždí náš tým.
Nicméně, rádi bychom posílili tuto práci v oblasti Šluknovského výběžku a to především v oblasti poradenství. Stále pokračujeme s dětským centrem, kde je našim dlouhodobým cílem rozšířit nabídku
našich služeb, dalšími programy. Ve středisku se soustředíme na posílení a vzdělávání pracovníků
v poradenství a vyučování.
Cíle v oblasti stavebních prací na dokončení střediska. V roce 2017 jsme měli cíl, dokončit
spodní patro stodoly, kde chyběly koupelny, převlékárna a prostor pro posilovnu. Toto je ve finální
fázi, za což jsme vděčni. Pomohli nám s tím přátelé z Českého Těšína a také současní studenti. Prostředky jsme získali jednak s darů, ale také z výsledků vlastního hospodaření.
Na konci roku, vzhledem ke změnám v zákonech, jsm e zjistili, že stu denti p ř ijdou p r a v děpodobně o prostředky na bydlení, což pro nás znamená výpadek v rozpočtu zhruba 30. tis. měsíčně.
Jedním z důvodů je nevyhovující ubytovací kapacita pro studenty, kde je nutné, aby každý student
měl vyhovující počet metrů čtverečních a také každý pokoj vlastní sociální zařízení.
Dalším krokem v dostavbě střediska je tedy vybudovat nové obytné prostory pro studenty.
V plánech se s tím počítalo, ale možné je to realizovat až nyní po dokončení celé spodní části bývalé
stodoly. Chceme vybudovat 9 pokojů pro 18 studentů. Celková odhadovaná částka za tuto část výstavby je 1.5 mil. korun, s ohledem na budování svépomocí. Tím se nám podaří dokončit celé středisko a
budeme jej moci zkolaudovat a tím i vyhovět dikci zákona, vzhledem k ubytovacím kapacitám. Postupné kroky jsou: Nová krytina střechy a vybudování arkýřů, zateplení prostor, vyřešení topného
systému, vybudování jednotlivých pokojů, včetně sociálních zařízení. Dále vybudování apartmánu
pro služebníky, kteří přijíždějí na dovolenou nebo sloužit studentům.
Další velkou investicí je vybudování čističky odpadních vod, kterou nemáme, stávající nefunguje
a splašky jsou řešeny nevyhovujícím způsobem. V současnosti probíhá stavební řízení, po kterém
bychom chtěli neprodleně začít s výstavbou. Celkové náklady na vybudovaní čističky budou jsou vyčísleny na 442.000,- bez základové desky a napojení.

Konkrétní cíle pro rok 2018
1.Vybudování a zprovoznění čističky (500.000,-)
2.Nová střešní krytina na budovu stodoly, vybudování arkýřů a zabudování střešních oken (tyto již máme zakoupeny (odhadem
500.000,-)
Prakticky nás můžete podpořit na:
Částkou na www.tcsluknov.cz
nebo
Převodem na č.ú. 0923098309/0800

