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Charita pomáhá všem, kdo potřebují pomoc bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo ná-
boženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či 
zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným 
a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menši-
nám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nou-
zi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha na-
lézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku. 

Je to nelehké, ale krásné poslání!

ADRESA: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
TELEFON: 485 172 564, 732 729 106 
Email: charitaliberec@volny.cz
Web: www.charitaliberec.cz
IČ: 26520699
Právní forma: 
evidovaná právnická osoba
Evidence a registrace: 
Ministerstvo kultury ČR
Statutární zástupce: 
Ing. Marie Jandíková – ředitelka

Rada oblastní charity Liberec:
Ing. Marie Jandíková, ředitelka OCHL
R.D.Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
P. Tomáš Genrt OFM, vikář
Ing. Pavel Bernáth

OCHL :
-  je součástí Římskokatolické církve
-  nadřízeným orgánem je Diecézní charita Lito-
měřice
-  nejvyšší instancí je sídelní biskup litoměřický
 
OCHL a členství:
-  Charita Česká republika (www.charita.cz)
-  Česká rada sociálních služeb
-  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 
Spolupracující organizace:
-  Oddělení sociálně právní ochrany dětí
-  Azylové domy ČR
-  Probační a mediační služba Liberec
-  Střední, vyšší odborné a vysoké školy
 
Právní postavení OCHL:
-  vlastní právní subjektivita
-  člen celostátní Charity Česká republika, kte-
rá je členem Humanitarian Aid Office European 
Commission
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V ROCE 2011 NÁS PODPOŘILI: 
MPSV ĆR

EU a Liberecký kraj
Statutární město Liberec

Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou

Nadace EURONISA
Nadace Škola hrou

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadace PRECIOSA

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Veselý senior

ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
ŘmK farnost Vratislavice

KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
Česká pošta, s. p.

Česká televize
ROTARY KLUB Liberec – Jablonec

HENKEL ČR spol. s r.o.
Zedníčková Emilie

Prýmek Vít
Tříkráloví koledníci

a mnoho dalších dárců…
 

DĚKUJEME!
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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 aktivi-
začních činností jim pomáháme zařadit se zpátky do společnosti. Sociální služba je pro po-
třebné z Libereckého kraje, případně z celé ČR.

Nabízíme: - ubytování
 - pomoc při zajištění stravy
 - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 - obstarávání osobních záležitostí
 - základní a odborné poradenství
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc poskytujeme nepřetržitě. V Domově sv. Anny je k dispozici 6 pokojů (6 maminek  
a 11 děti) a v Domově sv. Moniky 7 pokojů (7 maminek a 10 dětí). Cílem je integrovat uži-
vatele do běžného života a pomoci jim se získáváním potřebných kompetencí, návyků  
a dovedností, které jsou potřeba k tomu, aby zvládli svou mateřskou roli a povinnosti s tím 
spojené.
Snažíme se zabránit týrání a zneužívání maminek i dětí a zanedbávání dětí z neúplných nebo 
nefunkčních rodin a rodin ohrožených bezdomovectvím. Takto ohroženým dětem umožňu-
jeme zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťujeme náhradní péči a to bez ztráty kon-
taktu s přirozeným prostředím.
V roce 2011 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 34 maminkám a 43 dě-
tem. Během celého roku probíhaly v Domovech akce, při kterých se děti a jejich maminky 
věnovaly tvůrčí činnosti, dověděly se zajímavé a užitečné informace a při společných výle-
tech objevovaly nová místa a zažily spoustu dobrodružství. 

Domovy pro matky s dětmi v tísni
Domov sv. Anny
Adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon: 485 108 782, 731 402 507
Email: domovanna@volny.cz
Vedoucí Domova: Marcela Kholová

Domov sv. Moniky
Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 103 964, 731 402 510
Email: domovmonika@volny.cz
Vedoucí Domova: Marcela Kholová
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Domov sv. Vavřince
Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon: 485 143 968, 731 402 508
Email: domovvavrinec@volny.cz
Vrchní sestra: Helena Hlavatá

Domov sv. Vavřince
poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečo-
vatelskými službami v malebném prostředí podobném jejich původním domovům, kde mo-
hou 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, návštěvu rodiny
 - roznáška obědů na pokoj  
 - možnost využívat kuchyňku k přípravě snídaní a večeří

Domov je v původní budově barokní fary, která dříve sloužila jako klášter a nabízí tak pro-
středí se svojí osobitostí. Spolu s hospodářskými budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí 
uzavírá ze všech stran pobytový dvůr. Senioři mají k dispozici park OCHL, který přímo sousedí 
s Domovem. V Domově je 11 pokojů a celkem 20 lůžek (z toho 6 ošetřovatelských).
Domov zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu 
smysl. Službu využívají především lidé se zdravotním omezením v důchodovém věku, kte-
ří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni zvládat péči o domác-
nost ani s pomocí rodinných příslušníků či terénních služeb a jsou ohroženi sociálním vylou-
čením. S každým klientem je sestaven individuální plán, který vychází z jeho dosavadního ži-
vota, zvyků, potřeb a přání. Snídaně, svačiny a večeře připravují pracovnice Domova, obědy 
jsou dováženy externím dodavatelem. Pro naše klienty jsou nepřetržitě k dispozici vyškolené 
pečovatelky a zdravotní sestry, které poskytují odbornou péči.
V průběhu celého roku připravujeme pro naše seniory mnoho kulturních akcí, pořádáme růz-
norodé volnočasové aktivity, organizujeme zajímavá setkání, ale hlavně se snažíme, aby je-
jich podzim života byl šťastný a spokojený.

Domov pokojného stáří
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Už po jedenácté je u nás začátek nového roku spojen s příchodem tří králů. Charita České 
republiky organizuje Tříkrálovou sbírku a také Oblastní charita Liberec se připojuje a vysílá 
své koledníky do Liberce a okolních obcí.
V této sbírce nám nejde jen o získání peněz. Jde především o předání úsměvu, blahopřá-
ní do nového roku, připomínku příchodu mudrců do Betléma a vůbec pohled na děti v ne-
všedním obleku zpívajíce známou My tři králové, rozjasní tváře mnohých z nás.
Písmena, která píší králové nad dveře domů, vycházejí z latinského CHRISTUS MANSIO-
NEM BENEDICAT, což volně přeloženo znamená „Kristus ať požehná tento příbytek“. 
Ať tedy vládne ve vašich domovech pokoj, láska a vzájemné porozumění.

Kaleidoskop událostí roku 2012

leden
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 Únor je měsícem karnevalů. U nás tomu není jinak a i v Domovech pro matky s dětmi v tís-
ni probíhalo karnevalové veselí. Možnost být alespoň na chvíli někým jiným si užívají přede-
vším děti, ale ani maminky nezůstávají pozadu. Nejprve jsme si vysvětlili význam Masopus-
tu, lidové obyčeje a řekli jsme si některé pranostiky, které se k masopustu váží. Pak po pečli-
vých přípravách, kdy si děti s maminkami nejdříve vyrobily masky a vesele vyzdobily Domo-
vy, se už nemohly dočkat, kdy karnevalový rej vypukne. A veselo opravdu bylo!
Kde se vzala, tu se vzala, z pokoje vyběhla Červená Karkulka, za ní vykukuje hlava Bílé paní. 
Máme štěstí, o všechny bázlivé se hravě postarala hodná zdravotní sestřička. Společné ve-
selé přípravy byly skvělou vstupenkou do dlouho připravovaného večera.
A pak to začalo, hrála taneční hudba. Byla přichystána spousta her, do kterých se zapojily 
i maminky. Také pohoštění přišlo k chuti. Uspořádali jsme si tombolu o plyšáky, kdy každá 
vstupenka vyhrála a nakonec se hlasovalo o nejkrásnější masku. Kdopak letos zvítězil? Od-
měněni jsme byli všichni. Nejen věcnými dary, dobrým koláčem, který upekla jedna z ma-
minek, ale hlavně krásně prožitými chvílemi.  
Dlouho nás bude provázet všedními dny vzpomínka na rozzářené dětské oči a šťastný smích.

únor
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Po dlouhé zimě se probouzí příroda, sluníčko svítí a v našich Domovech je také velice živo. 
Ve všech třech Domovech jsme na počátku března oslavili MDŽ. V Domovech sv. Anny a sv. 
Moniky vytvořily děti drobné dárky a přáníčka pro svoje maminky a nezapomněly ani na ba-
bičky, tetičky. 
V Domově sv. Vavřince se nejprve zavzpomínalo na oslavy z dob minulých, kdy si svátku žen 
nejvíce užili muži. U nás tomu bylo jinak! Našim babičkám popřáli všichni přítomní dědeč-
kové a přizvali si na pomoc chlapce z blízkého Domova, kteří zazpívali, přednesli básničky, 
přinesli květiny a také mládí a energii. 
Pro zpestření ještě stále dlouhých a šedých dnů jsme k nám pozvali Československé komorní 
duo s koncertní verzí lidových písní a tanců. Mladí umělci vkládali do hudby tolik živé ener-
gie, že opravdu nebylo možné zůstat nezúčastněný. Naši senioři se nechali strhnout a lido-
vé písně v této krásné symfonické podobě doprovodili zpěvem. Viděli jsme oči zalité slzami, 
nohy podupávající v rytmu, dirigující ruce, úsměvy.

březen

V březnu se v Domově sv. Moniky budovalo. Díky podpoře Knorr-Bremse ČR jsme mohli zre-
konstruovat stávající společnou kuchyň. V nové a plně vybavené kuchyni je opravdová ra-
dost vařit!
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Duben to jsou především Velikonoce. Tuto dobu jsme pro věřící opět obohatili starobylou 
postní tradicí – almužnou. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vlo-
žit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté použije Charita na pomoc potřebným nebo je 
výtěžek využit přímo ve farnosti, ve které se finanční prostředky nastřádaly. Těší nás, že se 
senioři z Domova sv. Vavřince Postní almužny aktivně účastní. 
Mnoho času jsme věnovali tvoření velikonočních výrobků, které jsme využili pro výzdobu 
našich Domovů. Výrobky jsme také vystavovali na Velikonočních trzích pořádaných KÚ Li-
bereckého kraje a v prostorách Městské galerie Chrastava.

Na samém závěru měsíce jsme dodrželi ještě jednu tradici, a to pálení čarodějnic. Děti 
s maminkami si užily odpoledne plné her a soutěží. Opékání buřtů a nezbytné pálení vyro-
bené čarodějnice bylo společné všem Domovům. Všimli jsme si, že nad Chrastavou krouži-
li kromě čarodějnic také čápi, kteří si s nesmírnou pracovitostí chystali hnízdo pro své mladé. 
Bylo to symbolické, pálením čarodějnic jsme se loučili se zimou a čápi nad našimi hlavami 
byli jasnou předzvěstí jara - naděje.

duben
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V květnu slavíme krásný svátek – Den matek. Maminky, které přicházejí do našich Domovů 
právě šťastný a spokojený život nemají. Příběh naší klientky (jméno je změněno): 
Veronika byla před nástupem do jednoho z našich domovů vedena v evidenci úřadu práce bez 
vyplácené podpory a těhotná. Otec dítěte bydlel u své matky a ona bydlela chvíli u svého ne-
vlastního otce, chvíli u známých, chvíli ve stanu. Nikde ji nebyli schopni pomoci dlouhodobě, 
než bude schopná se postavit na vlastní nohy. Veronika k nám přijela bez financí za doprovo-
du terénních sociálních pracovníků, od kterých se o nás dozvěděla. Veroniku jsme ubytovali 
a poskytli jí jídlo z našeho krizového nákupu. V následujících dnech se podařilo vyřídit dávku 
mimořádné okamžité pomoci a postupně i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Veroni-
ka byla po dobu těhotenství opakovaně vyšetřena a hospitalizována na gynekologicko-porod-
nické klinice. Dokonce hrozilo riziko předčasného porodu s rizikem poškození či úmrtí plodu. 
Příbuzní, rodina i přátelé o klientku nejevili zájem, také přítel ji navštěvoval velmi sporadicky. 
Až postupem času se její vztahy s okolím začaly zlepšovat, kontaktoval ji nevlastní otec. Nej-
dříve ji pozval na návštěvu, později i na víkend. Zásadní změna nastala u Veroniky po narození 
její dcerky Terezky. Přítel Veroniky a otec Terezky je začal pravidelně v Domově navštěvovat 
a plánovat společnou budoucnost. Po výplatě porodného a přiznání rodičovského příspěvku 
byla s pomocí svého přítele schopna začít nový život. Přítel jim našel pronájem, kam se spo-
lečně odstěhovali. Těhotná budoucí maminka, která byla kvůli svému těhotenství společností 
odmítána a neměla finanční prostředky na to, aby se o sebe postarala, měla najednou rodinu 
– svého muže a dceru. A nejen to, znovu našla cestu ke svému nevlastnímu otci, který se stal 
šťastným dědečkem. Přejeme všem maminkám, aby jejich život dostal ten správný směr a 
mohly se radovat ze šťastného konce svého příběhu jako Veronika.

Díky daru v podobě nových dětských postýlek a ledniček od 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme mohli dovy-
bavit pokoje klientek a zpříjemnit jim tak pobyt u nás.

květen
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Zápis z akce: Dětský den v Domově sv. Anny
 
V pátek 03. 06. 2011 se na Domově sv. Anny konal Dětský den, na který byly pozvány také 
maminky se svými dětmi z Domova sv. Moniky. 
Společnými silami všech sociálních pracovnic a maminek jsme vyzdobily zahradu, aby byl 
dnešní den opravdu slavnostní. Po zahradě jsme rozvěsily balónky, obrázky, motýlky a další 
ozdoby, abychom to tu měli na dnešní akci opravdu hezké, barevné a veselé. Když už jsme 
byli všichni shromážděni a přítomni, tak mohlo konečně začít slavnostní zahájení, které pro-
běhlo zvukem houkačky – sirény a také přivítáním maminek z druhého Domova a všech pří-
tomných. 
Konečně začalo odpoledne plné her a soutěží. Soutěží se účastnily děti, ale i maminky se 
rády zapojily. Po zdárném splnění všech úkolů nastalo vyhlášení vítězů. Dnes zvítězily všech-
ny děti! Každé dostalo sladkou medaili, různé dobrůtky, hračky. Po předání cen přišlo hle-
dání pokladu. Všichni se rozutekli, hledali a byli velice zvědaví, cože jsme to schovali za po-
klad? Podařilo se! Je v koruně rododendronu. Co tam asi je? Mňam buřty! Na závěr dnešní-
ho dne jsme si rozdělali oheň a opekli buřtíky.  Všem moc chutnalo.
Všechny děti veliké či malé a i maminky si tento den užily a budou na něj rádi vzpomínat.

červen
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Třináctého července navštívili Domov sv. Moniky dobrovolníci z Holandska. Jednalo se o sku-
pinu mladých lidí, která se rozhodla zpříjemnit dětem prázdniny. Připravili si dětskou akci, 
která se uskutečnila na zahradě Domova.
Akci zahájila překladatelka, která skupinu dobrovolníků doprovázela. Pověděla maminkám 
a dětem, kdo jsou dobrovolníci, v čem spočívá jejich práce a jaké organizace po republice 
navštěvují.
Pro děti bylo připraveno několik atrakcí. Mohly si například vyzkoušet nafukování tvarova-
cích balonků, ze kterých následně vytvářely různá zvířátka. Maminky a starší děti nejvíce za-
ujalo pletení z bužírek. Dobrovolníci byli velice trpěliví a způsob pletení maminkám a dětem 
ochotně i několikrát předváděli. Pro menší děti byl k dispozici kbelík s modelínou, ze kte-
ré vytvářely například autíčka, pejsky a domečky. U jednoho ze stanovišť se dokonce stála 
fronta. Jednalo se o malování barvami na obličej. Děti si mohly vybrat z katalogu, jaký ob-
rázek by na obličeji chtěly mít. Záhy nám tak po zahradě běhal pirát, kocourek, tygřice. Dále 
děti malovaly obrázky vodovými barvami, hrály fotbal a v závěru akce si také zatancovaly. 
Nakonec předali dobrovolníci dětem plyšové hračky a rozloučili se.
Akce se všem velice líbila. Bylo to příjemně strávené odpoledne, díky němuž děti získaly 
krásný zážitek z prázdnin obohacený o zajímavé informace.

červenec
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Začátek srpna byl v Domově sv. Vavřince plný očekávání a příprav. Rok po povodních, které 
zasáhly náš kraj, přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant do Chrastavy na vzpomínkovou 
akci. Při té příležitosti navštívil také náš Domov.
Tato návštěva byla velice významnou událostí. Biskup se věnoval jednotlivě každému obyva-
teli Domova. Bylo vidět, jak je toto setkání pro naše babičky a dědečky posilující a jak mno-
ho pro ně znamená. Pro všechny zúčastněné bylo setkání s Mons. J. Baxantem velmi silným 
a nezapomenutelným zážitkem.

Krásné letní počasí si klientky Domovů sv. Anny a sv. Moniky vychutnaly na společném výle-
tě po Českém ráji. Výlet byl připraven jako putování pohádkou a zakončen prohlídkou hra-
du Frýdštejn. Tuto celodenní akci jsme uspořádali díky daru, který pro naše klientky věnoval 
pan Matthias Sandler.

srpen
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Léto se již pomalu chystá předat vládu podzimu, ale sluníčko nám v zářijové dny vynahrazu-
je to, co v létě zmeškalo. Ještě si přízně počasí užijeme a protáhneme svá těla na sluníčku. 
Příroda nám nabízí množství barevných pokladů a ty pak využíváme při podzimním tvoření.

OCH Liberec se zúčastnila oslav 20. výročí vzniku Diecézní charity Litoměřice, jejíž jsme slož-
kou. Společně se zástupci dalších oblastních a farních charit jsme si připravili prezentaci své 
činnosti. Děti z našich Domovů připravily na aktivitách spoustu krásných výrobků z kerami-
ky, papíru a kůže, které se všem moc líbily. Pozadu nezůstali ani obyvatelé našeho domova 
pro seniory. Ozdobou výstavy byly jejich nádherné batikované šátky, obrázky nebo dřevěné 
samorosty.

září
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Zápis z akce: Drakiáda v Domově sv. Moniky

Když se řekne podzim, kdo z nás si nevybaví nádherné draky vznášející se vysoko na obloze?  
Rozhodli jsme se, že si tuto zábavu dopřejeme. 
Nejprve jsme si museli draky vyrobit. Sešli jsme se v dílně a za pomoci čtvrtek, krepových 
papírů, barev a provázků jsme si dráčky vyrobili. Podle šablony si děti za pomoci maminek 
draka vystřihly, poté si je dle své fantazie vyzdobily. V plánu bylo vyhodnocení nejkrásnější-
ho draka, ale protože se povedly všem, sladkou odměnu vyhráli všichni.
V druhé části aktivity jsme se sešli na zahradě, kde jsme zahájili samotné pouštění draků. 
Vítr nám však příliš nepřál a tak si děti spíše zaběhaly, než dráčci zalétali. To však příliš ne-
vadilo, protože sluníčko příjemně hřálo. Alespoň jsme si užili krásné odpoledne na zahradě.

Díky štědrému příspěvku od našeho sponzora Knorr-Bremse ČR byla v říjnu dokončena re-
konstrukce střechy na Domově sv. Moniky. Děkujeme!

říjen
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listopad
Toto je milé ocenění naší práce a opravdový důvod, proč v ní pokračovat ...
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Rok se už pomalu chýlí ke konci a na našich třech Domovech je cítit blízkost nejkrásnějších 
svátků v roce. Domovy září vánoční výzdobou, výroba vánočních výrobků a dárků je v pl-
ném proudu, peče se cukroví, akce střídá akci, dopisy Ježíškovi jsou odeslány.
Za dětmi přišel Mikuláš. V Liberci a v Chrastavě jsme vystavovali naše výrobky. Maminky 
s dětmi byly pozvány na vánoční posezení se sponzorem. V Domově sv. Vavřince se konal 
vánoční koncert …….

Rok 2011 jsme v Domově sv. Vavřince uzavřeli slavnostním vysvěcením právě dokončené 
rekonstrukce podkroví, kde jsme díky štědrosti sponzora Knorr-Bremse ČR vybudovali zá-
zemí pro zaměstnance Domova.   

prosinec
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EKONOMICKÉ INFORMACE
 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2011
AKTIVA PASIVA

Dlouhodobý majetek celkem Vlastní zdroje celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek Jmění celkem

Software Vlastní jmění
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Fondy

Pozemky Výsledek hospodaření celkem
Stavby Účet výsledku hospodaření
Samostatné movité věci Výsledek hosp. ve schval. řízení x

Oprávky k DM celkem Neuhr. ztráta minulých let
Oprávky ke stavbám Cizí zdroje celkem
Oprávky k samost. movitým věcem Dlouhodobé závazky celkem 0

Krátkodobý majetek celkem Dohadné účty pasivní 0
Pohledávky celkem Krátkodobé závazky celkem

Odběratelé Dodavatelé
Poskytnuté provozní zálohy Přijaté zálohy
Ostatní pohledávky Ostatní závazky
Pohledávky za zaměstnance Zaměstnanci
Daň z příjmu 0 Závazky k institucím SP a ZP

Krátkodobý finanční majetek celkem Ostatní přímé daně
Pokladna Jiné závazky
Ceniny 0 Jiná pasiva celkem 0
Účty v bankách Výnosy příštích období 0

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2011 (stav za OCHL celkem)
Spotřebované nákupy celkem Tržby za vlastní výkony, zboží celkem

Spotřeba materiálu Tržby z prodeje služeb
Spotřeba energie Ostatní výnosy celkem

Služby celkem Zúčtování fondů
Opravy a udržování Jiné ostatní výnosy
Cestovné Tržby z prodeje majetku celkem
Ostatní služby Tržby z prodeje DNHM a HM

Osobní náklady celkem Přijaté příspěvky celkem
Mzdové náklady Přijaté příspěvky (dary)
Zákonné sociální pojištění Provozní dotace celkem
Zákonné sociální náklady Provozní dotace
Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále 619
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DNHM a HM
Zůst. cena prod. DNHM a HM

Náklady celkem Výnosy celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

3 074 117 3 448 914
11 864 4 054 385

11 864 2 497 537
5 088 816 1 556 848

21 639 -605 471
2 478 660 -255 769
2 588 517

-2 026 563 -349 702
-447 892 1 495 951

-1 578 671
1 870 748

824 468 1 495 951
778 056 28 374

15 110 739 808
2 250 5 904

29 052 419 814
234 176

1 037 071 51 213
26 835 16 662

1 010 236
9 209

9 209

4 944 865 4 944 865

1 726 117 8 556 698
916 929 8 556 698
809 188 53 408

2 118 769 23 676
970 345 29 732

9 846 99 800
1 138 578 99 800

7 621 572 2 532 278
5 787 960 2 532 278
1 790 476 1 697 000

21 136 1 697 000
22 000

4 320
4 320

1 290 718

996 997
1 120

291 982
433 456

334 322
99 134

13 194 952 12 939 184

-255 768

ekonomické informace
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Kuchyň – Domov sv. Moniky

Střecha – Domov sv. Moniky

Podkroví – Domov sv. Vavřince

co jsme vylepšili v roce 2011
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poděkování
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Vážení dárci, sponzoři, dobrovolníci, zaměstnanci a příznivci Oblastní charity 
Liberec,

za dobu své činnosti zaujala Oblastní charita Liberec přední místo mezi poskytovateli sociál-
ních služeb v Libereckém kraji.
Naším cílem však není pouze služby poskytovat, ale také rozšiřovat, zkvalitňovat a dávat cosi 
nehmatatelného navíc, což je láska.
Těmito řádky chci především poděkovat všem, kteří nám pomáhají v našem úsilí a není jim 
lhostejný osud lidí, kteří měli v životě o trochu méně štěstí.
Děkuji za podporu nejen materiální, ale i duchovní. Bez Vašeho přispění a práce by nemohlo 
být dosaženo dobrých výsledků. 
Poděkování patří také našim zahraničním partnerům a sponzorům.

Doufám, že ani v roce 2012 Vaši důvěru nezklameme a těším se na spolupráci se všemi, kteří 
jakýmkoliv způsobem podporují činnost Charity.

 Ing. Marie Jandíková
 ředitelka Oblastní charity Liberec
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OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC
 

Domov sv. Anny -  č. ú. 905883733/0300
Domov sv. Moniky – č. ú. 905883733/0300
Domov sv. Vavřince – č. ú. 982456399/0800

Sbírkový účet OCHL – 17077071/0300
 
 
 
 
 
 
 

www.charitaliberec.cz

Charita 
Česká republika 
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