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Oblastní charita liberec
Poslání charity je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad. Respektujeme,
rozvíjíme a chráníme přirozená práva každého člověka bez ohledu na jeho hodnoty, barvu
pleti, národnost, náboženství, politické přesvědčení. Charita je vždy tam, kde je třeba pomáhat.
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
Litoměřice
- 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, která
je členem Humanitarian Aid Office European
Commission
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Slovo úvodem

Čas neúprosně běží a my máme za sebou další rok, v němž jsme společným úsilím pomohli
mnoha lidem, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc.
Tuto pomoc bychom nemohli poskytnout bez podpory štědrých dárců z řad jednotlivců i celých
organizací, kteří nám pomáhají v naší bohulibé činnosti.
Doufáme, že se nám podařilo naplnit naše poslání a pomohli jsme navrátit do života několik
maminek s dětmi, kterým jsme vytvořili příznivé a bezpečné rodinné prostředí. Pomohli jsme
mnoha ženám v obtížné životní situaci, které by se bez naší podpory neobešly. Také seniorům
jsme umožnili v našem Domově prožít další krásný rok jejich života v příjemném prostředí, kde
se jim dostalo zájmu, lásky a péče.
Naši pomoc vyhledává stále více lidí, ale zároveň roste i počet těch, kteří pomoc nabízejí.
V našich činnostech hodláme pokračovat i nadále, postupně chceme realizovat nové a zdokonalovat probíhající projekty se záměrem pomoci co největšímu počtu lidí v nouzi.
Doufám, že ani v roce 2013 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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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

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 pomáháme zařadit se zpátky do společnosti. Sociální služba je pro potřebné
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
uživatele 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 umožňujeme zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťujeme náhradní péči a to bez ztráty
kontaktu s přirozeným prostředím.
V roce 2012 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 41 maminkám a 56 dětem.
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 výletech
objevovaly nová místa a zažily spoustu dobrodružství.
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Domov pokojného stáří
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 pečovatelskými službami v malebném prostředí podobném 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, 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 prostředí 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, kteří
kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni zvládat péči o domácnost
ani s pomocí rodinných příslušníků či terénních služeb a jsou ohroženi sociálním vyloučením.
S každým klientem je sestaven individuální plán, který vychází z jeho dosavadního života,
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
různorodé volnočasové aktivity, organizujeme zajímavá setkání, ale hlavně se snažíme, aby
jejich podzim života byl šťastný a spokojený.
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Kaleidoskop událostí roku 2012

leden
Na začátku roku jsme se věnovali Tříkrálové sbírce. Charita v ČR obnovila tuto tradici a těší
nás, že v Liberci a okolí se s tříkrálovými koledníky potkáváme stále častěji a jsou přijímáni
většinou velmi pozitivně.
Děti s maminkami si užívají sněhovou nadílku. Pořádáme dobrodružné výpravy na Severní
pól, zahrady nám zdobí různé sněhové sochy a pěstujeme zimní sporty. Při nepřízni počasí
máme mnoho nápadů jak využít dlouhé zimní dny. Šikovné ruce maminek s dětmi se pouští do díla. Malujeme, lepíme, stříháme, tvoříme.
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únor
Karneval neboli masopust, tedy začátek postního období před
Velikonocemi, začíná 6. ledna a končí na Popeleční středu. Původ
této nejdelší veselice v roce sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období – předjařím a nadějí na
příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt.
Nastal tedy čas vyrobit nějakou masku a vrhnout se do víru tance, hudby a zábavy.
Po týdenních „tajných“ přípravách jsme se všichni z Domovů
sv. Anny a sv. Moniky v maskách sešli a upřímně se bavili poznáváním masek a odhalováním, kdo se v převleku skrývá.
Zimní měsíce jsou pro seniory velice náročné, protože jsou většinou odkázáni na pobyt
doma. Únor si v Domově sv. Vavřince zpříjemňujeme hodinami arteterapií. Jelikož několik
klientů slaví v únoru narozeniny, užívali jsme
si i společné oslavy, které jsou milou připomínkou toho, že jsme spolu rádi a rádi sdílíme
to dobré i to zlé společně!
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březen
Březnové vzdělávací akce v Domovech pro matky s dětmi v tísni byly zaměřeny hlavně na
finance, hospodaření s penězi a dluhovou problematiku. Společně s klientkami jsme hledali
možnosti, kde v domácnosti ušetřit a seznámili jsme maminky s postupy, jak se vymanit
z dluhové pasti, která mnohým z nich nedovoluje zařazení do společnosti.
Mnoho času jsme v OCHL věnovali přípravám na Velikonoční svátky. V hodinách arteterapií
a při volnočasových aktivitách jsme vytvořili mnoho krásných výrobků, které jsme použili
na výzdobu domovů a také je budeme vystavovat na Velikonočních trzích pořádaných Libereckým krajem.
Postní období jsme prožívali hlavně s klienty Domova sv. Vavřince tak jak se má, četbou
vybraných pasáží z Bible, půstem, almužnou.
Nezapomněli jsme ani na MDŽ. Tento svátek už v ČR není tak populární, ale my věříme, že
ženy si poděkování a ocenění alespoň v podobě květiny zaslouží.
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duben
Slunko svítí a studené zimní počasí už je zapomenuto. Po období půstu jsme oslavili Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky. V Domově sv. Vavřince jsme Velikonoční pondělí
prožívali společně klienti, příbuzní i personál. Nechyběla ani závěrečná tečka v podobě hudebního vystoupení. V Domovech sv. Anny a sv. Moniky proběhla tradiční koleda s pomlázkou, zpěvem a barevnými vajíčky. Malí koledníci byli navíc odměněni balíčkem sladkostí,
které pro ně přichystaly studentky ze SOŠ Jablonecké.
Spolu se zástupci města jsme v Chrastavě přivítali vzácnou návštěvu, litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Mons. Jan Baxant sloužil v kostele sv. Vavřince
velikonoční bohoslužbu za doprovodu chrámového
sboru z Hrádku nad Nisou a Žitavy. Bohoslužba byla zakončena slavnostním požehnáním vlajky města Chrastavy. To, že se jednalo o nezapomenutelný zážitek, jistě
potvrdí všichni, kdo se mše ve zcela zaplněném kostele
účastnili.
Ke konci dubna neodmyslitelně patří pálení čarodějnic
a příležitost nadobro vyhnat zimu jsme si v našich domovech nenechali ujít.
Výbor dobré vůle – Nadace O. Havlové podpořil náš projekt „Kvalita života“ a daroval do Domova sv. Vavřince polohovací lůžko. V dubnu byl také zahájen, díky podpoře Nadace Škola
hrou, projekt „Nesedíme s rukama v klíně“. Naši senioři se tak mohou věnovat v hodinách
arteterapií oblíbeným výtvarným činnostem.
Druhého dubna 2012 byla zahájena veřejná sbírka „Pomoc Oblastní charitě Liberec“. Výtěžek sbírky je určen na vybavení našich třech Domovů a přispět lze vkladem na sbírkový účet
či zasláním darovací SMS.
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květen
Od roku 1923 se v České republice slaví každou druhou květnovou neděli Den matek, který
vyjadřuje úctu k ženám, matkám a k jejich roli ve společnosti.
My v Domovech pro matky s dětmi v tísni jsme si také uspořádali oslavy. Maminky společně připravily pohoštění. Děti maminkám přednesly básničky a daly vlastnoručně vyrobené
dárečky a přáníčka. Maminky se shodly v tom, že úplně největším a nejkrásnějším dárkem
pro ně je šťastný úsměv jejich dětí.
Do Domova sv. Vavřince přišli svým maminkám, babičkám či prababičkám popřát příbuzní a muži z domova se
ke gratulacím připojili. Dárek v podobě hudebního pásma si připravili i žáčci prvního stupně ZŠ z Nové Vsi. Písně střídaly básně a dětem se tak podařilo uvít kytičku,
která nezvadne a na dlouho bude krásnou vzpomínkou.
V domově jsme měli možnost zhlédnout za přítomnosti
scénáristy film Pamětnice. Film je svojí tématikou blízký
seniorům, je o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích
s rodinou, se společností a vzájemných vztazích mezi generacemi.
Díky Nadačnímu fondu J&T jsme v květnu v rámci projektu „Vytváříme domov“ dovybavili pokoje klientek nádobím a nábytkem, Nadace Škola hrou darovala prostřednictvím projektu „Na zahradě, tam je hej II.“ na zahradu
Domova sv. Moniky houpačku pro děti a dar v podobě
oblečení od firmy Lindex pomohl nejen našim klientům,
ale podělili jsme se o něj s ostatními charitami.
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červen
Oslavu dětského dne jsme uspořádali na zahradě Domova sv. Moniky, kde jsme přivítali také
maminky a děti z Domova sv. Anny.
Pro zúčastněné byly připravené různé sportovní disciplíny, které děti i maminky plnily
s nadšením. Na závěr sportovního klání, každý malý závodník obdržel balíček plný sladkostí,
krásný barevný diplom za šikovnost a také velkou pochvalu. Za pomoci tatínků jsme rozdělali oheň, na kterém maminky svým dětem opekly buřty.
V červnu jsme se účastnili již 4. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Veletrh byl určen pro širokou laickou i odbornou veřejnost a jeho cíl je poskytnout
přehled o sociálních službách v kraji a možnost přiblížit organizace, které pomáhají především těm, kteří to nejvíce potřebují. OCHL zde prezentovala svoji činnost a vystavila výrobky
svých klientů. Seznámili jsme se s činností zúčastněných organizací a podařilo se nám získat
několik zajímavých kontaktů pro budoucí spolupráci.
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červenec
V červenci slaví svátek sv. Anna, tudíž i náš Domov, který je takto pojmenován. V překladu
toto jméno znamená „milostná, laskavá“. Mimo jiné byla sv. Anna také ochránkyní matek,
manželství a šťastného porodu. Naše maminky se u nás v Domově snažíme také ochraňovat
a pomáhat v tom, aby jednou mohly mít plnohodnotnou rodinu. Domovem prošlo již mnoho
těhotných maminek, které tu byly až do doby porodu nebo se k nám nastěhovaly s miminkem. To co se ukrývá pod jménem Domova, se tedy snažíme i naplňovat. Je pak ale na každé
mamince, zda správnou cestu, kterou ji ukážeme, uplatní ve svém životě či ne.
Léto a prázdniny jsou v plném proudu a aktivity v našich domovech tomu odpovídají. Maximum času se snažíme trávit venku, a tak v domovech pořádáme různá sportovní klání, užíváme si letních táboráků a her. Na vzdělávacích aktivitách jsme se věnovali např. první pomoci
při úrazech, dopravní výchově, výtvarným činnostem a prevenci sociálně patologických jevů.
Naši senioři ocenili dar České televize v podobě velkoplošného televizoru s digitálním příjmem. Firma Lindex nám již podruhé darovala oblečení, které posloužilo nejen našim klientům, ale využily ho i další charity.
V Domově sv. Moniky proběhla za přispění firmy Knorr Bremse rekonstrukce terasy, kterou
už naše maminky s dětmi hojně využívají.
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srpen
Léto vrcholí a my si užíváme teplých a slunečných dnů. V duchu nedávných Olympijských her
jsme pro děti a maminky pořádali prázdninovou olympiádu a nechyběly ani vodní hrátky.
V Domovech pro matky s dětmi v tísni jsme zahájili projekt „Prevence sociálně patologických
jevů“. Do konce roku je naplánováno 16 seminářů a ke spolupráci byli pozváni příslušníci Policie ČR a odborníci na daná témata. V Domově pokojného stáří jsme oslavili svátek sv. Vavřince,
patrona našeho zařízení. Velikou radost máme z výhry v soutěži o nejlepší článek z arteterapeutické činnosti se seniory, kterou vyhlásila Charita Česká republika v rámci Roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity (2012).
VÍTĚZNÝ ČLÁNEK – Šikovné ruce
Ráda bych se s Vámi podělila o radost z malých a neumělých krůčků, které dělám společně
s našimi seniory z Domova sv. Vavřince při tvořivých aktivitách. Vycházíme z možností našich
seniorů, nechceme je traumatizovat tím, co neumějí, ale potěšit a překvapit něčím novým.
Značkou našeho Domova jsou malované hedvábné šátky. Přesvědčujeme se o tom při všech
výstavách poskytovatelů, proto bych tuto naši aktivitu blíže popsala.
Slova „tvořivé aktivity“ zní vzletně, ale ta dřina, která se skrývá za každou maličkostí. Pro některé ruce bylo lehké chopit se rýče nebo lopaty, nakrmit domácí zvěř, ale pracovat s jemným
hedvábím? Musím vysvětlovat a ukazovat co ta křehká krása všechno vydrží! Často slýchávám:
„Podívejte se, jak mám nešikovné ruce a pokroucené prsty!“
Nejdřív takovou ruku pohladím. Umím si vůbec představit, co způsobilo, že jsou prsty tak pokřivené a bolavé?
Občas si naši uživatelé štětec prohlíží a já vidím v očích otázku: „Nezbláznila se? Vždyť já držím
štětec v ruce poprvé v životě!“
Potom už ale nastoupí technologie výroby a pečliví pozorovatelé se nestačí divit, s jakou neomaleností máčím hedvábný, bílý šátek a mokrý omotávám kolem poháru a světe div se, on to vydržel! To dodá odvahu i váhavcům, a když pak vezmu štětec a pouhým ťukáním nanáším barvu,
pustí se do práce i ti nejméně odvážní. Nejdříve polehoučku, ale já nabádám: „Přitlačte, nebojte
se.“ Po chvíli už nemusím pobízet, barva je nanesena a otazníky v očích jako by se ptaly: „Tohle se
bude někomu líbit?“ To něco namotané na podklad je opravdu ze všeho nejvíce podobné hadru,
který se setkal s šíleným malířem.
Vždycky se pak těším na chvíli, kdy suchý, vyžehlený šátek přinesu autorce a úžas v očích mi říká:
„To jsem opravdu dokázala?“ Je to velká radost potěšit člověka, který si je téměř jistý tím, že se
již nic nového nenaučí. Pohled na vlastní práci, která může směle konkurovat profesionálnímu
výrobku, odpovídá: „Ano to dokázaly tvoje šikovné ruce.“
Tvořivé aktivity jsou výborným prostředkem pro posílení sebevědomí seniorů. Pro nás je odměnou radost z výrobků, u kterých jsme mohli asistovat.
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září
U příležitosti Dne charity jsme pořádali v Domově pro matky s dětmi v tísni – Domově sv. Moniky Den otevřených dveří spojený s doprovodným programem. Rádi jsme přivítali současné
i bývalé klientky z našich domovů, známé, příbuzné i všechny ostatní návštěvníky.
Klientky připravily bohaté pohoštění a program byl na zahradě domova zahájen připomenutím významu Dne charity, jeho patrona sv. Vincence z Pauly a představením našich Domovů
pro matky s dětmi v tísni. V průběhu odpoledne nám předvedly svá vystoupení dvě taneční
skupiny, zazpívaly nám klientky domova, pro děti i dospělé byly připraveny soutěže o ceny,
tancovali jsme. Počasí bylo aprílové, a tak jsme několikrát využili ochranné náruče našeho
azylového domu. Nakonec se počasí přeci jen umoudřilo a mohli jsme si na závěr užít táborák
a možná poslední letošní opékání buřtů.
Oslavy Dne charity pokračovaly v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince, kdy byl domov také otevřen pro veřejnost. Pro návštěvníky i obyvatele domova byl připraven kulturní
program a občerstvení.
Program zahájil svátečním slovem správce farnosti Chrastava otec Tomáš Genrt, který Domov sv. Vavřince pomáhal uvádět do provozu a tak mohl zavzpomínat na úplné začátky v domově a připomenout jeho cestu až do současnosti.
O příjemnou zábavu se postarali hosté, hudebníci paní Marie Hájková a pan František Bouda,
kteří u nás nebyli poprvé a dobře vědí, které písně potěší a rozezpívají naše babičky a dědečky.
Pomocí dnů otevřených dveří jsme chtěli představit a přiblížit činnost OCHL veřejnosti a zároveň poděkovat všem, kteří naši charitní činnost podporují.
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říjen
Krásné dny ještě trávíme venku a dary podzimní přírody využíváme k výrobě rozmanitých
podzimních dekorací. Domovy zdobí obrázky a stromy z barevného listí, postavičky z kaštanů, dlabané dýně. Na chodbách se nám usídlili papíroví draci, protože místo plánované
Drakiády jsme se radovali z prvního letošního sněhu.
Pomalu se blíží závěr roku a s ním vánoční svátky, na které se začínáme připravovat. V Domovech pro matky s dětmi v tísni jsme zahájili projekt „Vyrobíme si Vánoce“. A v Domově sv.
Vavřince projekt „Nesedíme s rukama v klíně“. Senioři z našeho domova se rozhodli, že se
aktivně zapojí do vánočních příprav, upečou si sami své oblíbené cukroví a oživí si mnohdy
zapomenuté tradice.
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listopad
V Domově sv. Moniky jsme se inspirovali tradičním anglosaským lidovým svátkem a pro
děti uspořádali Halloween party spojenou se stezkou odvahy. V prostorách domova na děti
čekali čert, duch, vodník, čarodějnice a kostlivec. Návštěva sklepa či půdy za tmy a v doprovodu strašidel byl pro děti opravdu silný zážitek.
Děsivým zážitkem může být i návštěva zubního lékaře. Abychom se takovým negativním zážitkům vyhnuli, pozvali jsme do Domova sv. Anny dentální hygieničku a pro maminky a děti
z obou domovů uspořádali přednášku „Zdravý zoubek“.
V Domově sv. Vavřince naše babičky a dědečky potěšil hudební pořad lidových písniček.
Dlouhé a pochmurné dny si zpříjemňujeme tvořením, společným posezením s vyprávěním
zajímavých příběhů, kterých mají naši klienti velikou zásobu.
Pilně jsme se věnovali tvoření a své výrobky jsme prezentovali na Vánoční výstavě na Krajském úřadě v Liberci.
Nadace Veselý senior, věnovala do Domova sv. Vavřince převazový vozík, který pomůže našim ošetřovatelkám a zdravotním sestrám při jejich namáhavé práci.
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prosinec
Závěr roku je v našich domovech vždy velice bohatý na kulturní akce a zábavu. Do azylových domovů přišel Mikuláš se svými pomocníky a probíhají velké vánoční přípravy.
Maminky z našich domovů se potýkají s finančními problémy a moc dobře vědí, že jejich
děti pod stromečkem nenaleznout to, co si přejí. To však díky firmě Knorr-Bremse již není
pravda! Dárky, které připravili pro naše děti, předčily veškeré očekávání a slzy dojetí, které
se objevily v očích některých maminek, toho byly důkazem.

Do Domova sv. Vavřince přišli popřát našim klientům děti z výchovného ústavu v Chrastavě. Zároveň si připravili pásmo koled a lidových písniček. Velkou radost udělaly všem dárečky, které děti samy vyrobily. Děti z Nové Vsi si pro seniory připravily divadelní představení o narození Ježíška. Krásně zpracovaný příběh v podání malých divadelníků dojal naše
obyvatele k slzám. Shodli jsme se na tom, že Vánoce jsou krásné a bohaté tím, že jsou tu
pro každého. Přijdou, jsou tady a nabízí se nám jejich kouzlo a tajemství.
Statutární město Liberec a pan Jan Červeň se zapojili do projektu „Kvalita života“ a přispěli
na polohovací lůžko do Domova sv. Vavřince.
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ekonomické informace

EKONOMICKÉ INFORMACE
Rozvaha ke dni 31. 12. 2012

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Oprávky k DM celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. movitým věcem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Daň z příjmu
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem

2 744 705
11 864
11 864
5 054 738
21 639
2 478 660
2 554 439
-2 321 897
-532 255
-1 789 642
1 274 377
134 460
84 524
49 180
756
0
0
1 139 917
53 098
45 680
1 041 139
0
0

4 019 082

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hosp. ve schval. řízení
Neuhr. ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím SP a ZP
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

Pasiva celkem

3 373 135
3 978 606
2 421 758
1 556 848
-605 471
16 128
-621 599
662 375
34 000
34 000
628 375
19 316
0
-4 780
375 692
193 490
29 453
15 204
0
0

4 035 510

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2011 (stav za OCHL celkem)
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DNHM a HM
Zůst. cena prod. DNHM a HM

Náklady celkem

1 335 319
594 182
741 137
1 346 352
248 662
12 204
1 085 486
7 509 527
5 766 563
1 709 713
33 251
0
8 640
8 640
278 366
500
18 000
0
259 866
423 664
423 664
0

10 901
868

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Tržby za vlastní výkony, zboží
celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku celkem
Tržby z prodeje DNHM a HM
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

Výnosy celkem

-16 428

8 348 879
8 348 879
79 483
75 779
3 704
0
0
489 078
489 078
1 968 000
1 968 000

10 885 440
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Životní příběh klientky Domova sv. Vavřince
Paní Emilie Žáková
Nejstarší obyvatelkou našeho Domova pokojného stáří – Domova svatého Vavřince je paní
Žáková. Narodila se roku 1919 v malé vesničce Živohošť v Povltaví. Prožila zde krásné spokojené dětství, a proto dodnes lituje, že byla její rodná ves v 50. letech 20. století zatopená
Slapskou přehradní nádrží. Byla nejmladší z jedenácti dětí.
Paní Žáková vzpomíná: „Většina sourozenců již doma nebyla, vyrůstala jsem hlavně vedle
svého o pět let staršího bratra, měli jsme se rádi, ale byl silnější než já, někdy mě zbil a nesměla jsem jít na něj pod pohrůžkou žalovat.“ Otec pracoval v obci jako švec, matka byla
v domácnosti, jen občas si přivydělávala u sedláka. Dále paní Žáková vzpomíná: „Měli jsme
doma také hospodářství, chovali jsme prase, krávu, kozu, slepice, to bylo dříve na vesnici
běžné. Ráda jsem si hrávala s koťátky a se svým psem.“ V šesti letech začala v Živohošti navštěvovat obecnou školu, kam chodívala ráda, protože se dobře učila. Dva roky studovala na
obchodní škole v Praze. Několik dalších let v Praze zůstala, našla si práci v kanceláři pekařské
firmy Odkolek a bydlela u sestry Marie.
Tak jako v té době mnoho mladých děvčat chodívala ráda do kina na zamilované filmy.
Trávila v biografu spoustu volných večerů. Ještě dnes se jí vybaví jména největších hvězd
tehdejšího filmového plátna, ráda vzpomíná například na Natašu Gollovou.
Ve 26 letech se vdala. Vypráví: „Moje první manželství bylo šťastné, manžel byl hodný a pozorný muž, měli jsme společné zájmy. Protože v Praze bylo těžké najít byt, odstěhovali jsme
se v roce 1945 do Liberce. Nejprve jsme bydleli v podnájmu ve dvoupokojovém bytě, ale
brzy jsme se přestěhovali do třípokojového nájemního bytu. Manžel pracoval jako úředník
v soukromé exportní firmě. Brzy po sobě se nám narodily tři děti – Jan, Vlasta a Jiří. Když
bylo nejmladšímu deset měsíců, manžel zemřel na astma. Bylo to těžké, ale musela jsem to
přijmout a obětovat se pro děti.“
Když bylo paní Žákové 40 let, vdala se podruhé. Její druhý muž, pan Žák, byl o deset let starší. V Liberci pracovala paní Žáková jako výběrčí v elektrárně a v letech 1959–73 v kanceláři
ve Skloexportu. Tam si také našla přítelkyni na život a na smrt, přátelí se spolu již téměř
padesát let. Její přítelkyně paní Krátká paní Žákovou navštěvuje i v Domově sv. Vavřince.
Paní Žáková zasvětila svůj život hlavně výchově svých tří dětí. K jejím zájmům patřilo pletení
a vaření. Ráda si vymýšlela vlastní recepty. Ráda chodila do divadla, dávala přednost činohře, ale občas zašla i na operu. Několikrát navštívila lázně Karlovy Vary a Bardějov. V Bardějově se jí líbilo více.
Kde čerpala paní Žáková sílu překonávat všechny životní překážky? Říká: „Když jsem si uvědomila ten dar, že mám zdravé děti, tak mně to dávalo sílu, jít vždy dál.“ A její recept na
dlouhověkost? „Je to v člověku a je důležité věci brát, tak jak jsou.“
Paní Žáková žije v Domově sv. Vavřince od října 2011. Náš Domov si vybrala s pomocí své
dcery Vlasty a je zde spokojená. Za pěkného počasí tráví čas v parku Domova, moc se jí
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tam líbí. I přes vysoký věk a některé zdravotní obtíže se ráda účastní aktivizačních činností,
zapojuje se do tréninku paměti, pomáhá s přípravou výrobků na vánoční a velikonoční trhy,
ráda si společně s ostatními obyvateli zazpívá lidové písničky. Její největší radostí jsou ale
pravidelné návštěvy rodinných příslušníků.
Nakonec malý dotazník: OBLÍBENÁ HRAČKA V DĚTSTVÍ: ouška od hrníčků
OBLÍBENÁ BARVA: modrá, OBLÍBENÉ JÍDLO: knedlo-vepřo-zelo

Z našich činností
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VERONIKA
V Domově od 31. 5. 2012 – 30. 9. 2012
Veronika je mladá žena, maminka čtyřletého chlapečka, která vyhledala pomoc u nás v Domově pro matky s dětmi v tísni z důvodu ztráty bydlení. Žila s přítelem v pronajatém bytě,
spolu se však rozešli a Veronika nezvládala nájem sama platit. Následně dostala od majitele
bytu výpověď a vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo najít jiné bydlení, kde by zvládla sama
platit nájem, musela se na čas odstěhovat k rodičům. Byt byl však pro ně pro všechny příliš
malý, a mezi Veronikou a jejími rodiči docházelo k častým neshodám.
V době nástupu do Domova byla Veronika nezaměstnaná, vedená na úřadu práce. Jejím hlavním cílem tedy bylo najít si zaměstnání. Veronika hledala práci velice aktivně a díky tomu se jí
podařilo najít brigádu v pekárně, kde nějakou dobu pracovala. Přišlo jí však, že není za odvedenou práci náležitě finančně ohodnocena, a proto začala shánět jiné zaměstnání. Nakonec
se rozhodla, že než sežene jinou práci na hlavní pracovní poměr, využije nabídky nárazových
brigád přes pracovní agenturu. Vztah s rodiči se po čase zlepšil. Vždy, když šla Veronika na brigádu, postarali se o malého Jakuba, a nemusela tak díky tomu řešit otázku hlídání.
Stejně aktivně jako práci, hledala Veronika bydlení. Spolu s klíčovou pracovnicí pravidelně
sledovaly nabídky na internetu, avšak najít byt bez realitní kanceláře a kauce nebylo vůbec
jednoduché. Přesto to Veronika nevzdávala a věřila, že se jí podaří bydlení najít. Po nějaké
době marného hledání se Veronika rozhodla, že zkusí zažádat o městský byt. Věděla však,
že jako žadatelka nesmí mít u města žádné dluhy a Veronika dlužila na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Společně s klíčovou pracovnicí tedy nejdříve sepsala žádost o splátkový
kalendář, který jí byl následně schválen. Díky tomu, že Veronika dluh pravidelně měsíčně splácela, mohla začít chodit na prohlídky městských bytů.
Po nějaké době se Veronika potkala se svým bývalým přítelem, jejichž vztah tenkrát ztroskotal
na tom, že bral drogy. Veronika měla strach s ním znovu navázat vztah, ale pořád ho velmi
milovala, a proto si řekla, že to zkusí a dá příteli ještě jednu šanci. Přítel se snažil, začal chodit do práce a Veronika si byla zcela jistá tím,
že je „čistý“ a drogy jsou pro něj minulostí.
Postupem času si mezi sebou vybudovali
opravdu hezký vztah a těšili se na společné
bydlení, které stále intenzivně hledali. Usilovné hledání se jim nakonec opravdu vyplatilo. Veronice byl přidělen městský byt,
kam se společně s přítelem a se synem odstěhovali. Byli velice šťastní, že mohou žít konečně všichni spolu pod jednou střechou…
společně jako rodina.
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V ROCE 2012 NÁS PODPOŘILI:
MPSV ČR
EU a Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
Nadace EURONISA
Nadace Škola hrou
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Veselý senior
Nadační fond J&T

ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
ŘmK farnost Vratislavice
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
LINDEX s.r.o.
Česká televize
ROTARY KLUB Liberec – Jablonec
Červeň Jan
Prýmek Vít
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších dárců…

V dubnu zahájila OCHL veřejnou sbírku „Pomoc Oblastní charitě Liberec“. Přispět je
možné vkladem přímo na sbírkový účet nebo formou darovací SMS. V průběhu roku
byla na sbírkový účet připsána částka 765,17 Kč, tyto finanční prostředky zatím
zůstávají uloženy na účtu k dalšímu využití.
Za spolupráci a poskytnutou pomoc z celého srdce děkujeme všem výše jmenovaným,
všem anonymním dárcům i všem spolupracovníkům, pomocníkům a dobrovolníkům.

DĚKUJEME!

Oblastní
charita
Liberec

Oblastní charita Liberec děkuje
Všem sponzorům a lidem dobré vůle, kteří
nám pomáhají v našem úsilí, a není jim
lhostejný osud lidí, kteří měli v životě
o trochu méně štěstí.
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
Podpořte Domovy OCHL zasláním darovací SMS
ve tvaru DMS CHARITALIBEREC na tel. 87 777.
Cena DMS je 30,- Kč, Oblastní charita Liberec obdrží 27,- Kč.
Více informací na www.charitaliberec.cz nebo www.darcovskasms.cz.

www.charitaliberec.cz

