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OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC
Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 11
Telefon:  485 172 564, fax: 485 103 964
E-mail: charitaliberec@volny.cz
Web: 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:
Ing. Marie Jandíková, ředitelka
R.D.Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
Páter Tomáš Genrt, OFM, vikář
Ing. Pavel Bernáth

OCHL je :
• je součástí Římskokatolické církve
• nadřízeným orgánem je Diecézní charita Litoměřice
• nejvyšší instancí je sídelní biskup litoměřický

OCHL a členství: 
• Charita Česká republika (www.charita.cz)
• Česká rada humanitárních organizací
•  Asociace nestátních neziskových organizací  

(ANNOLK) 
• APSS Česká republika

Spolupracující organizace:
• Centrum volného času Arabela, o. s.
• Probační a mediační služba, Liberec
• Azylové domy v ČR
• Oddělení sociálně právní ochrany dětí
• Střední, vyšší odborné a vysoké školy

Právní postavení Oblastní charity Liberec
• má vlastní právní subjektivitu
•  je členem celostátní Charity Česká republika, která je členem Humanitarian Aid 

Office European Commission
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Dárci…

MPSV ČR
EU a Liberecký kraj

Město Liberec
Město Hrádek nad Nisou

Město Chrastava
Nadace Euronisa

Nadace Škola hrou
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
ŘmK farnost – Chrastava

ŘmK farnost – Vratislavice nad Nisou
Knorr-Bremse ČR, s.r.o. Liberec
Technická univerzita v Liberci
Centrum Babylon a.s. Liberec

Autodoprava Hrádecký
Kaufland ČR
Prýmek Vít

Kooperativa Pojišťovna
Tříkráloví koledníci a mnoho dalších dárců

Všem děkujeme!
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Do událostí uplynulého roku 2010 zasáhly povodně

Dobrovolníci z řad Oblastní charity a z ostatních složek Charity Česká republika zasahovali 
při srpnových ničivých povodních na Liberecku.Oblastní charita se snažila operativně rea-
govat na momentální potřeby v jednotlivých lokalitách. Mimo jiné jsme do zasažených ob-
lastí distribuovali několik desítek vysoušečů, které nám byly zapůjčeny z ostatních charit.
Prostřednictvím Oblastní charity Liberec se podařilo podpořit více než 150 
domácností a byla rozdělena částka 3 500 000 Kč
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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

V Domovech pro matky s dětmi každoročně
probíhá mnoho akcí a aktivit pro děti a jejich maminky

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 se zpátky do společnosti. Sociální služba je 
pro potřebné z Liberce, Libereckého kraje, případně z celé ČR 

Pomoc je poskytována nepřetržitě, v Domově sv. Anny je k dispozici je 6 pokojů pro 
6 matek a 11 dětí (celkem 17 lůžek). V domově sv. Moniky je celkem 7 pokojů pro 7 ma-
tek a 10 dětí (celkem 17 lůžek). 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, zneuží-
vání a zanedbávání dětí z neúplných nebo nefunkčních rodin a rodin ohrožených bezdo-
movectvím. Takto ohroženým dětem umožňuje zůstat v péči matky, v krajním případě 
zajišťuje náhradní péči, a to bez ztráty kontaktu s přirozeným prostředím.
V roce 2010 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 38 ženám a 54 dě-
tem. Během celého roku probíhaly v Domovech akce, při kterých se děti a jejich ma-
minky věnovaly nejen tvůrčí činnosti či se dověděly zajímavé informace, ale objevovaly 
nová místa a zažily spoustu dobrodružství na výletech, kterých se účastnily.
 

Domov sv. Moniky
Adresa: Uhlířská 424/7, Liberec, 460 01
Telefon/fax: 485 103 964
e-mail: domovmonika@volny.cz
kontaktní osoba: Jana Kábová
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Domov sv. Vavřince 
Provozovatel: Oblastní charita Liberec
Adresa: Školní ulice č. 124, Chrastava 463 31
E–mail: domovvavrinec@volny.cz
Telefon/fax: 485 143 968, mobil: 731 402 508
Kontaktní osoba: Helena Hlavatá, vrchní sestra   

Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince, 
poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými 
a pečovatelskými službami, spojený s celoročním pobytem v malebném prostředí, kde 
je seniorům umožněno prožít stáří důstojně a činorodě a se zachováním duševní svě-
žesti a pohody.

Domov je v původní budově barokní fary a nabízí tak prostředí, které má svou osobitost. 
V domově je 11 pokojů z nichž: 2 pokoje jsou třílůžkové – ošetřovatelské, 
4 pokoje jednolůžkové a 5 pokojů dvoulůžkových.

Rok 2010 byl pro naše seniory plný událostí. K těm radostnějším patří oslavy naroze-
nin, zvláště těch kulatých. Rádi při nich využíváme spolupráce s Výchovným ústavem v 
Chrastavě, chlapci nás vždy potěší svým radostným zpěvem a vnesou mezi nás své mládí 
a elán. V červenci nás navštívil cestovatel a fotograf pan Radek Klimeš se svou přednáš-
kou z cest po Africe, krátce vysvětlil činnost nadace WILDAFRICA, která upozorňuje na 
tragické důsledky vybíjení zvěře pytláky. Léto bylo v našem Domově poznamenáno po-
vodní, která ovlivnila životy všech lidí ve městě. V září jsme oslavili Den Charity pěkným 
programem se vzácnými hosty.Připomínkou solidarity s povodněmi postiženými spoluob-
čany města Chrastavy bylo vystoupení Gospel Choiru v místním kině. S příchodem zimy 
nastal čas na přípravu vánočních výstav v Chrastavě a Liberci. Vánoce jsme jako každý 
rok oslavili společně s klienty a hosty, kteří pro ně připravili krásné zážitky.
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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 Josefův Důl

Popis akce:
Akce je zaměřená na získávání základních sociálně profesních a společenských doved-
ností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi a žen nad 50 let k sociální in-
tegraci. 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 si-
tuaci, ženy s dětmi bez přístřeší, oběti domácího násilí, dlouhodobě nezaměstnané, pří-
padně 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 Jo-
sefův Důl) jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohro-
žené ženy s dětmi, ženy s dětmi bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Skupina žen 
nad 50 let cítící ohrožení postavení ve společnosti z důvodu věku a nedostatku znalos-
tí a potřebného vzdělaní.

„Pomoc matkám s dětmi ohrožených sociální exkluzí“

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

Akce byla zaměřena na získávání základních sociálně profesních a společenských do-
vedností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi k sociální integraci do spo-
lečnosti.
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       Ekonomické informace 
 
               Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  11 864 Vlastní jmění 2 521 212 

Stavby 958 451 Fondy 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  868 913 Účet výsledku hospodaření 170 170 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 1 448 042

Nerozdělitelný zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let -519 872 

Pořízení majetku 0 Dodavatelé 20 193 

Oprávky k software 0 Zaměstnanci 425 290 
Oprávky  k dlouhodobému  
nehmotnému majetku  0

Závazky k institucím soc. zab. 
A veř. Zdrav. pojištění 221 020 

Oprávky ke stavbám -397 104 Ostatní přímé daně 10 220 
Oprávky ke movitým věcem a  k 
souborům movitých věcí 0 Jiné závazky 886 127 
Oprávky k dlouhodobému  hmotnému 
majetku  - 1 524 200 Dohadné účty pasivní 150 000 

Odběratelé 1 221 378 výdaje příštích období 0 

Poskytnuté provozní zálohy 175 733 Výnosy příštích období 976 466 

Ostatní pohledávky 19 584    

Pohledávky za zaměstnance    

Pokladna 36 600    

Ceniny 0    

Účty v bankách 2 022 434    

Náklady příštích období 19 131    

Příjmy příštích období    

AKTIVA CELKEM 4 860 826 PASIVA CELKEM 4 860 826 
 
              
 
              Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2010 (stav za OCHL celkem) 
 

Spotřeba materiálu 1 158 502 Tržby z prodeje služeb 9 726 250
Spotřeba energie 790 695 Jiné ostatní výnosy 24 531
Opravy a udržování 1 053 038 Tržby z prodeje NaHM 0
Cestovné 973 Přijaté příspěvky (dary) 3 259 158
Ostatní služby 1 058 382 Provozní dotace 1 800 000
Mzdové náklady 5 809 738    
Zákonné sociální 
pojištění 1 787 762    
Ostatní daně a poplatky 16 200    
Odpis pohledávek 0    
Dary 2 371 495    
Manka a škody 0    
Jiné ostatní náklady 498 652    
Odpisy Dn a HM 94 332    
NÁKLADY CELKEM 14 639 769 VÝNOSY CELKEM 14 809 939
  Výsledek hospodaření 170 170
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Oblastní charita Liberec děkuje  
všem sponzorům a lidem dobré vůle 
za pomoc a soucit s lidmi, kteří se 

dostali do nepříznivé životní situace.

DĚKUJEME…

Oblastní charita Liberec

Domov sv. Anny – č. ú. 905883733/0300, ČSOB
Domov sv. Moniky – č. ú. 905883733/0300, ČSOB

Domov sv. Vavřince – č. ú. 982456399/0800, Česká spořitelna

www.charitaliberec.cz

Vydala Oblastní charita Liberec, www.charitaliberec.cz


