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 Oblastní charita Liberec 
adresa:Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1 

telefon: 485 172 564, fax: 485 103 964 

e-mail: charitaliberec@volny.cz 

www.charitaliberec.cz 

IČ: 265 206 99 

právní forma: evidovaná právnická osoba 

evidence a registrace: MK ČR 

 

Statutární zástupce: 

ředitel - Ing. Marie Jandíková  

 

Rada Oblastní charity Liberec: 

Páter Tomáš Genrt, OFM, vikář 

Páter František Opletal, arciděkan 

Mgr. Emílie Zedníčková 

Ing. Karel Korous, CSc. 

Ing. Antonín Schauer 

Ing. Pavel Bernáth 

 

 

 

 

 

 

Farní charita Liberec vznikla v roce 1992 jako dobrovolné sdružení několika 

příslušníků libereckých římskokatolických farností. Od počátku pomáhala starým 

lidem, provozovala šatník pro sociálně potřebné a poskytovala sociálně právní 

poradenství. Roku 1992 stála u zrodu Charitní ošetřovatelské služby (CHOS), která 

poskytuje své služby v Liberci, Chrastavě, Hrádku n. N a v celém Frýdlantském 

výběžku. V roce 1994 pomáhala liberecká charita i se vznikem Charitního domova 

pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě. V srpnu 1998 byl Farní charitě přiznán 

profesionální status a v roce 2001 byla přeregistrována u Ministerstva kultury ČR na 

Oblastní charitu Liberec. Od 1. ledna 2006 se Oblastní charita Liberec sloučila s 

Oblastní charitou Chrastava. 

 

Právní postavení Oblastní charity Liberec 
- má vlastní právní subjektivitu 

- je členem celostátní Charity Česká republika, které je členem Humanitarian 

Aid Office European Commission 

- je součástí Římskokatolické církve 

- nadřízeným orgánem je Diecézní charita Litoměřice 

- nejvyšší instancí je sídelní biskup litoměřický 

- spolupracuje s ostatními složkami DCH, úřady, obcí, krajem, humanitárními 

organizacemi na úrovni obce a kraje 

- podílí se na realizaci různých projektů 

 

 

 

 

 



 

OCHL a členství 
Charita Česká republika (www.charita.cz) 

Sdružení azylových domů 

Česká rada humanitárních organizací 

Spolupracující organizace 

Centrum volného času Arabela, o. s. 

Probační a mediační služba, Liberec 

Vězeňská služba, Liberec 

Řeckokatolická farnost v Liberci 

Linka důvěry, Liberec 

Romské komunitní centrum 

Azylové domy v CR 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Střední, vyšší odborné a vysoké školy (praxe a exkurze pro studenty) 

 

Dárci… 

MPSV ČR 

EU a Liberecký kraj 

Město Liberec 

Město Hrádek nad Nisou 

Město Chrastava 

Město Jablonec nad Nisou 

Město Nová Paka 

Nadace O2 

Nadace Naše dítě 

Nadace Preciosa 

Nadace Euronisa 

Nadace Škola hrou 

Komerční banka, pobočka Liberec 

ZOO Liberec 

Soare sekt 

Globus Liberec 

Alexandr Kendík – Pekárna 

Mocca Liberec 

Mgr. Zedníčková Emilie 

JUDr. Jan Zedníček 

Ing. Antonín Schauer 

Řeháková Agáta 

Mudr. Josef Šíma 

Josef Jedlička 

p. Ošatko 

Prýmek Vít 

Ing. Březinová Irena 

Lamačová Eva 

PhDr. Řehanek František 

Kunc Jaroslav 

Sajdkova Milena 

Franzova Marie 

Sloukova Olga 

p. Kapalín 

J. Wolfová 

p. Vinklář 

p. Štefan 

Semileas 

Mepro Trading s. r. o.  

Pí Smrčková                                              Tříkráloví koledníci a další, všem děkujeme…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMOV, to není jen střecha nad 

hlavou. DOMOV, to je místo, kde se 

můžeme cítit bezpečně. My takovéto 

DOMOVy nabízíme tři, DOMOV pro 

matky s dětmi v tísni sv. Anny a 

sv. Moniky a DOMOV pokojného stáří 

sv. Vavřince. 

  

 

 

Jsme Oblastní charita Liberec, člen 

celostátní Charity Česká republika a 

tedy i velké „rodiny“ Humanitarian 

Aid Office European Commission a 

součást Římskokatolické církve. 

  

 

 

V sociální oblasti pomáháme těm, 

kteří to potřebují. A nejen v České 

republice. Již druhým rokem platíme 

školné indické holčičce Savithu, 

kterou jsme na dálku adoptovali. 

  

 

 

 

Děkujeme a žehnáme všem, 

kterým není lhostejný osud ostatních, 

ať už je jejich pomoc jakákoliv.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2008 
 

Konec roku 2007 začátek roku 2008 se nesl ve znamení již osmého 

ročníku Tříkrálové sbírky, do které se každým rokem Oblastní charita 

Liberec zapojuje. 

 

V lednu roku 2008 jsme od Centra zdravotních a sociálních služeb 

převzali Domov pro matky s dětmi v Liberci, který dostal název 

Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky. 

 

V polovině roku došlo k velkému stěhování a následnému znovuotevření 

Domova pro matky s dětmi v tísní – Domova sv. Anny, který se přestěhoval 

z Jungmannovi ulice do nových prostor ve Stráži nad Nisou. 

Slavnostní znovuotevření proběhlo za přítomnosti pana Starosty 

Stráže nad Nisou  Mgr. Karla Jäskeho, ředitelky Diecézní charity Litoměřice 

paní Růženy Kavkové, zástupců Nadace Euronisa, členů Rady 

Oblastní charity Liberec a mnoha dalších hostů. 

 

V září Domov pro matky s dětmi – Domov sv.  Anny navštívil Ministr 

pro místní rozvoj pan Jiří Čunek , kterému děti předaly dárek v podobě 

keramické kočky, kterou samy vyrobily. 

 

V Listopadu jsme spustili nové internetové stránky 

Oblastní charity Liberec www.charitalibere.cz, které jsou o 

poznání hezčí a přehlednější. 

 

Po celou dobu roku 2008 jsme pokračovali v aktivitách projektu 

SROP I a SROP II, tedy Pomoc matkám s dětmi ohrožených sociální 

exkluzí a Pro ženy(viz dále). 

 

V Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince klienti s pomocí 

sociální pracovnice připravili mnoho překrásných výrobků z nejrůznějších 

materiálů, na které nám přispělo Město se Liberec a tyto skvosty 

spatřily světlo světa  v prosinci  v Informačním centru v Chrastavě, 

kde se uskutečnila výstava těchto výrobků, samozřejmě nechyběl pan 

Starosta Ing. Michael Canov  a mnoho dalších milých hostů. Nechyběl 

ani kulturní program a malé pohoštění. 

 

V Domovech pro matky s dětmi po celý rok probíhaly nejrůznější akce, 

jak volnočasové tak vzdělávací a přístřeší jsme poskytli desítkám 

potřebným  matkám s dětmi. 

 

 

Na konci roku jsme se již tradičně pustili do příprav Tříkrálové Sbírky, díky ochotě koledníků a 

dobrosrdečnosti lidí jsme vybrali částku, která poslouží na vybavení Domova pro matky s dětmi 

v tísni – Domova sv. Moniky. Všem koledníkům i dárcům děkujeme.  

 
 
 

http://www.charitalibere.cz/


 
 

Domov sv. Anny 

               Domov sv. Moniky 
V Domovech pro matky s dětmi 

každoročně probíhá mnoho akcí a aktivit 

pro děti a  jejich maminky 

           Tří králové , maškarní karneval, návštěvy 

divadel, táboráky, oslava Velikonoc, Velký 

dětský den se soutěžemi a opékáním, výlety olympiáda 

s vědomostními soutěžemi, dětské tábory, 

koupání na přehradě, indiánský konec léta, 

podzimní drakiáda, Mikulášská a Vánoční 

besídka … 

  Domov sv. Anny 
adresa: Majerova 160 , stráž nad Nisou, 463 03  

telefon/fax: 485 108 782 

e-mail: domovanna@volny.cz 

kontaktní osoba Jana Kábová 

provozovatel: Oblastní charita Liberec 

 

Domov sv. Moniky 
Adresa: Uhlířská 424/7, Liberec , 460 01 

Telefon/fax: 485 103 964 

e-mail: domovmonika@volny.cz 

kontaktní osoba Jana Kábová 

  provozovatel: Oblastní charita Liberec 

 

 

Domovy pro matky s dětmi v tísni, Domov sv. 

Anny a Domov sv. Moniky, poskytuje přechodné ubytování 

matkám s dětmi, které se ocitly v sociální 

  tísni kvůli ztrátě bydlení nebo jsou ohroženy 

domácím násilím. Pomocí výchovných, 

vzdělávacích a aktivizačních činností jim 

pomáhá zařadit zpátky do společnosti. 

Sociální služba je pro potřebné z Liberce, Libereckého 

kraje, případně z celé ČR (pokud není 

- naplněna kapacita) 

 

Základní poskytované činnosti 

- ubytování 

- pomoc se zajištěním stravy 

- pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí 

- základní a odborné sociální 

Poradenství 
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Další činnosti 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

(půjčování kuchyňského vybavení a 

elektrických spotřebičů, možnost 

asistovaného hospodaření, spoření, 

půjčování ložního prádla, praní) 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti (pomoc při hledání bydlení, 

zaměstnání, poradenství 

v partnerských problémech, při 

výchově dětí, přístup k počítači, 

program na ochranu nenarozeného 

života, pro zájemce duchovní 

program, dětské hry a soutěže) 

 

- zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím (odjezdy na 

víkendy k rodičům, prodloužené 

vycházky, delší dovolené o svátcích, 

volný vstup do mateřského centra 

Arabela, zlevněné vstupné do ZOO, 

zlevněné vstupné do centra Babylon, 

- podpora při vytváření a 

zdokonalování základních pracovních 

návyků a dovedností (program 

„Pomoc matkám“ a „Pro ženy“, který 

Proběhl  v Domově formou lekcí 

s externími lektory a byl  financován ze 

strukturálních fondů EU - SROP, 

pomoc při hledání zaměstnání) 

Po vyčerpání finančních prostředků 

 Oblastní charita Liberec financuje tyto  

aktivity z vlastních zdrojů. 

 

Pomoc je poskytována nepřetržitě,  

v Domově sv. Anny je 

k dispozici je 6 pokojů pro 6 matek a 12 

dětí. V domově sv. Moniky je celkem 7  

pokojů pro 7 matek a 12 dětí. 

 

 Cílem je integrovat uživatele do 

běžného života a pomoci jim se získáváním 

potřebných kompetencí, návyků a 

dovedností, které potřebují k tomu, aby 

převzali plnou odpovědnost za svůj život. 

Domovy  se snaží zabránit týrání, zneužívání 

a zanedbávání dětí z neúplných nebo 

nefunkčních rodin a rodin ohrožených 

bezdomovectvím. Takto ohroženým dětem 

umožňuje zůstat v péči matky, v krajním 

případě zajišťuje náhradní péči a to bez 

ztráty kontaktu s přirozeným prostředím. 

 

 

 



 

  

Služeb Domovů mohou využít matky 

s dětmi, které žijí v ohrožení domácího 

násilí, těhotné ženy, které jsou kvůli svému 

těhotenství společností odmítány,matky 

s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci 

z finančních nebo bytových důvodů a 

  osamělé matky s dětmi, které nemají 

dostatek zkušeností, aby zvládly svou 

mateřskou roli a povinnosti s tím spojené. 

 

Specifické cíle 

- matkám s dětmi, které se na nás 

obrátí o pomoc z důvodu domácího 

násilí, poskytnout bezpečí, ochranu a 

prostor pro psychickou rovnováhu 

- poskytnout podmínky pro důstojný 

život a uspokojení základních 

  životních potřeb (strava, teplo, 

hygiena) 

- vytvořit bezpečné a tvořivé zázemí 

pro zdraví rozvoj dětí 

- individuální podporování klientových 

schopností vyrovnat se s problémy 

- podpůrnými aktivitami směřovat 

k obnově ztracené samostatnosti a 

obtížích při naplňování životních rolí 

- rozvíjet praktické dovednosti v oblasti 

hospodaření, aby se uživatel dostal 

z finanční nouze a dokázal si 

  zabezpečit a v budoucnu udržet nové 

   bydlení 

 

 

Domov sv. Anny  a Domov sv. Moniky 

 jsou  starší domy po 

rekonstrukci a k dispozici je i velká zahrada, 

kde nechybí prolézačky pro děti, pískoviště a 

také ohniště. 

Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem 

(skříň, stůl, židle, postele, lednice, 

kuchyňský pult na přípravu jídla, police, 

zrcadlo, noční stolek, záclony a závěsy. Je-li 

potřeba, lze doplnit přistýlku a dětskou 

postýlku). 

Na každém patře je k dispozici sociální 

zařízení společné pro celé patro. Patro má také kuchyň,  

v Domovech nechybí 

 ani společenská místnost, herna, prádelna a kočárkárna. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOMOV 
sv. Vavřince 
 Ani naši senioři nezahálejí, pro jejich  

duševní a tělesnou pohodu připravujeme  

aktivity, které je baví a jsou úměrní jejich 

 věku a zdravotnímu stavu, mimo jiné jsme 

 pro ně v roce 2008 připravili. Soutěž v recitaci,  

oslava Velikonoc (včetně nezbytné 

přípravy – zdobení kraslic), 

čarodějnice a táborákem,  předvánoční 

přípravy (pečení cukroví) a 

společná štědrovečerní večeře … 

a oslavy narozenin, kde se hraje 

a zpívá. Tvoření výrobků na výstavu v  

Infocentru v Chrastavě 

 

 

Domov sv. Vavřince 
Adresa: Školní 124, Chrastava, 463 31 

e-mail: domovvavrinec@volny.cz 

telefon/fax: 485 143 968 

mobil: 731 402 508 

 kontaktní osoba: Helena Hlavatá vrchní sestra 

provozovatel: Oblastní charita Liberec 

 

Domov pokojného stáří, Domov sv. Vavřince, 

poskytuje seniorům z Libereckého kraje 

celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a 

pečovatelskými službami a to v prostředí 

podobnému jejich původním domovům, kde 

mohou prožít stáří důstojně, činorodě a se 

zachováním duševní svěžesti a pohody. 

 

Základní poskytované služby 
- ubytování 

- stravování 

- ošetřovatelské a pečovatelské služby 

 

Další služby 
- rozvoz ke kadeřníkovi, na pedikúru, 

návštěva rodiny 

- roznáška obědů na pokoj 

- možnost využívat kuchyňku 

k přípravě snídaní a večeří včetně 

mikrovlnné trouby, lednice k uložení 

potravin 
 
 
 
 
 
 

mailto:domovvavrinec@volny.cz


 
 

- aktivizační činnosti (setkávání s 

uživateli z jiných zařízení) 
- sociálně terapeutická činnost 

(individuální terapie, výroba drobných 

dárkových předmětů) 
 

 
 

 
 
 

- kontakt se společenským prostředím 

(udržování kontaktů s rodinou, 

výlety) 

 

K dispozici je celkem 20 lůžek (z toho 6 

ošetřovatelských) na jedno a dvojlůžkových 

pokojích, stále je přítomen zdravotnický 

personál. DOMOV zachovává kontinuitu 

života v přátelském prostředí, kde je možné 

uchovat životu smysl. 

Služeb mohou využívat především lidé se 

zdravotním omezením v důchodovém věku 

nebo v invalidním důchodu, kteří kvůli 

dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu 

nejsou schopni péči o domácnost ani 

s pomocí rodinných příslušníků a terénních 

služeb a jsou ohroženi sociálním vyloučením. 

S každým je sestaven individuální plán, 

který vychází z jeho dosavadního života, 

zvyků, potřeb a přání. 

Snídaně, svačiny a večeře připravují 

pracovnicemi Domova, obědy jsou dováženy 

na základě smlouvy s externím dodavatelem. 

 

 

Domov sv.Vavřince je v bývalé faře v 

Chrastavě, která dříve sloužila jako klášter. 

V areálu je barokní budovou v památkové 

péči a jde o hlavní budovu Domova 

pokojného stáří. Zde je ubytováno 16 

seniorů, z toho 6 využívá bezbariérové 

přízemí a ošetřovatelská lůžka. Spolu 

s dalšími budovami ve tvaru písmene L a 

kostelní zdí uzavírá ze všech stran pobytový 

dvůr. 

Hospodářské budovy vznikly kolem roku 

1920 a slouží pro technické zázemí Domova 

(prádelna, žehlírna, šatna pro zaměstnance, 

kancelář vedení, kancelář Farního úřadu, 

garáž, dva jednolůžkové pokoje pro potřebné 

seniory a jeden dvoulůžkový pokoj pro 

seniory) 

 
 



 

 

 
 

 
 

Pokračování projektů  

 
Pro ženy 
realizátor projektu a příjemce podpory: 

Oblastní charita Liberec 

partneři projektu: 

Centrum volného času Arabela, o.s.,Liberec 

Škola pro radost, o.s., Jablonec nad Nisou 

Obecní úřad Josefův Důl 

 

Místo realizace projektu: 

Domov pro matky s dětmi - Domov sv. Anny, Majerova 160, Stráž nad Nisou 

Centrum volného času Arabela, Srbská 12, Liberec 11 

Obecní úřad Josefů Důl 

 

Popis akce: 

Akce je zaměřená na získávání základních sociálně profesních a 

společenských dovedností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi 

a žen nad 50 let k sociální integraci. Tím se zvýší možnost jejich integrace do 

společnosti i jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

 

Cílová skupina 

Klientkami Domova pro matky s dětmi v tísni jsou ženy s dětmi v nepříznivé 

sociální situaci, ženy s dětmi bez přístřeší, oběti domácího násilí, dlouhodobě 

nezaměstnané, případně dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené ženy s 

dětmi, občané bez kvalifikace nebo se sníženou kvalifikací, sociálně 

nepřizpůsobivé osoby a osoby žijící nedůstojným způsobem života. 

Klientky Centra volného času Arabela (včetně skupiny žen z obce Josefův Důl) 

jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené 

ženy s dětmi, ženy s dětmi bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Skupina 

žen nad 50 cítící ohrožení postavení v společnosti z důvodu věku a nedostatku 

znalostí a potřebného vzdělaní. 

 

Pomoc matkám s dětmi ohrožených sociální 
Exkluzí 
 
Realizátor projektu a příjemce podpory: Oblastních charita Liberec 

Partneři projektu : Centrum volného času Arabela, o.s. Liberec 

Škola pro radost, o.s. Jablonec nad Nisou 

Akce byla zaměřena na získávání základní sociálně profesních a 

společenských dovedností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi 

k sociální integraci do běžné společnosti. 



 

Ekonomické informace 
 

 

 

 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2008 

 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2008 (stav za OCHL celkem) 

 

Spotřeba materiálu 407 511 Tržby z prodeje služeb 4 193 178 

Spotřeba energie 947 287 Jiné ostatní výnosy 107 745 

Opravy a udržování 424 362 Tržby z prodeje NaHM 1 

Cestovné 16 539 Přijaté příspěvky (dary) 825 143 

Ostatní služby 1 229 961 Provozní dotace 4 472 203 

Mzdové náklady 6 757 908     

Zákonné sociální 
pojištění 18 810     

Ostatní daně a poplatky 13 146     

Odpis pohledávek 0     

Dary 13 192     

Manka a škody 0     

Jiné ostatní náklady 691 724     

Odpisy Dn a HM 35 078     

NÁKLADY CELKEM 10 555 518 VÝNOSY CELKEM 9 598 270 

  Výsledek hospodaření -957 248 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  17 584 Vlastní jmění 2 521 212 

Stavby 936 812 Fondy 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  1 277 363 Účet výsledku hospodaření 957 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   Nerozdělitelný zisk, neuhrazená ztráta minulých let 46 550 

Pořízení majetku 426 645 Dodavatelé 82 355 

Oprávky k software -17584 Zaměstnanci 169 342 

Oprávky  k dlouhodobému  nehmotnému majetku  0 
Závazky k institucím soc. zab. A veř. Zdrav. 
pojištění 193 428 

Oprávky ke stavbám -333 224 Ostatní přímé daně 34 127 

Oprávky ke movitým věcem a  k souborům movitých 
věcí -1 127 673 Jiné závazky 140 472 

Oprávky k dlouhodobému  hmotnému majetku  -994 437 Dohadné účty pasivní 536 913 

Odběratelé 123 107 výdaje příštích období 0 

Poskytnuté provozní zálohy 489 854 Výnosy příštích období 93 320 

Ostatní pohledávky 23 825     

Pohledávky za zaměstnance 6 130     

Pokladna 39 084     

Ceniny -440     

Účty v bankách 928 103     

Náklady příštích období 0     

Příjmy příštích období 71 660     

AKTIVA CELKEM 
1 866 

809 PASIVA CELKEM 3 818 676 
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