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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: 
František Sehoř, DiS. – ředitel

Charita (latinsky caritas), znamená milosrdná láska, láska nejvyšší.
Je to láska, jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti.

Rada oblastní charity Liberec:
František Sehoř, DiS., ředitel OCHL
R.D.Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
R.D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek, 
administrátor farnosti
Ing. Jakub Novák, laserový fyzik
MUDr. Vojtěch Novák, lékař

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
- Potravinová banka
- DIMATEX CS spol. s r.o.
- NADĚJE
 
Právní postavení OCHL:
- vlastní právní subjektivita
- člen celostátní Charity Česká republika,  

která je členem Humanitarian Aid Office 
European Commission

Oblastní charita liberec



Oblastní 
charita
Liberec Charita 

Česká republika 

 

MPSV ĆR
Liberecký kraj

Statutární město Liberec
Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou
Nadace EURONISA
Nadace Naše dítě
Nadace PRECIOSA
Nadace Škola hrou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Veselý senior

Nadační fond J&T
ŘmK farnost – arciděkanství Liberec

ŘmK farnost Stráž nad Nisou
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec

Fehrer Bohemia s.r.o.
VULCAN – Medical, a.s.

DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.

Delikomat, s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.
TechnoIndustry s.r.o.

Červeň Jan
Prýmek Vít

Ivanová Jaroslava
Čeřovský Pavel

Potravinová banka Liberec o. s.
Tříkráloví koledníci

a mnoho dalších dárců…

Do veřejné sbírky „Pomoc Oblastní charitě Liberec“ přispěli dárci v roce 2013 formou 
darovacích SMS celkovou částkou 3.077,- Kč, tyto finanční prostředky zatím zůstávají 

uloženy na sbírkovém účtu.
  

Z celého srdce děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům a přátelům.
Děkujeme, že s námi pomáháte lidem v nouzi!

V ROCE 2013 NÁS PODPOŘILI: 
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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 aktivizač-
ních 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 dovednos-
tí, 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 umož-
ňujeme zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťujeme náhradní péči a to bez ztráty 
kontaktu s přirozeným prostředím.
V roce 2013 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 37 maminkám a 62 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 pe-
čovatelskými 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 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, 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 pe-
čovatelky 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.

Domov pokojného stáří
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V září jsme otevřeli novou službu pro potřebné z Liberce a okolí – Charitní šatník. Arcidě-
kanství Liberec nám nabídlo místo k jeho provozování přímo ve svých prostorách v Kostelní 
ulici, kde je šatník všem dobře dostupný. Provozu šatníku se ujaly dobrovolnice, v současné 
době zajišťuje provoz šatníku 6 dobrovolnic. 
Věci z Charitního šatníku jsou určeny především občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi - 
sociálně slabým rodinám a osobám, bezdomovcům a podobně. Ti mohou dostat darované 
věci zdarma za podmínky přinesení poukázky na výdej ošacení (vydává soc. odbor MÚ, 
Úřad práce, Obecní úřad, pracovníci Charity případně další neziskové organizace, které 
pomáhají lidem v tíživé situaci), zahrnující 
seznam věcí, které člověk potřebuje. 

Mimo ošacení jsme potřebným schopni po-
skytnout obuv, ložní prádlo, kočárky a potře-
by pro malé děti i hračky. 
Oblečení lze také zakoupit za symbolickou 
cenu. Získané finanční prostředky jsou pou-
žity na provoz šatníku a charitních domovů.

charitní šatník
Adresa: Kostelní 7, 460 01 Liberec
Telefon: 732 729 106

E-mail: charitaliberec@volny.cz
Provoz zajišťuje: Marie Zatloukalová
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V Domově pro matky s dětmi v tísni – Domově sv. Moniky
od října 2012 do srpna 2013

příběh klientky a jejích dětí

Život nám vytváří rozmanitou nabídku situací a překvapení. Bohužel se čím dál tím častěji 
stává, že nás zklame ten nejbližší a to partner či otec. V tomto příběhu se vlivem drogové 
závislosti otce rozpadla relativně stálá rodina. Matce (paní B.) se třemi dětmi (Tomáš 11 let, 
Jiří 6 let a Adam 2 roky) nezbylo nic jiného než získat nové zázemí v prostorách  azylového 
domu Oblastní charity Liberec v Domově sv. Moniky.  Manžel neměl zájem situaci své rodiny 
zlepšit, a ani se dál zapojovat do života dětí. S nástupem paní B. s dětmi do Domova s nimi 
manžel přerušil veškeré kontakty. 

Otcova stagnace měla silně negativní vliv na syny. Nejvíce tím byl ovlivněn nejstarší syn To-
máš, který převzal otcovy způsoby chování, kterými se prosazoval v rodině i ve škole. Jedna-
lo se o projevy zlosti, agrese a vulgárnost. Když k nám Tomáš přišel, měl zhoršený prospěch 
ve škole a začínající kázeňské problémy. Jeho problematické chování se stávalo vzorem i pro 
mladšího Jiříka, který začal Tomáše kopírovat.

S radikální změnou prostředí a s pomocí sociálních pracovnic domova byl u chlapců vidět 
behaviorální vývoj k lepšímu. Působením pozitivního přístupu a bezpečného zázemí našeho 
Domova, se psychický stav synů i matky zlepšil. Klid a řád napomohl v rodině navodit pocit 
spokojenosti. Postupně začal Tomáš projevovat zájem i o školní povinnosti a jeho prospěch 
se znatelně zlepšil. Dokonce se začal zapojovat do mimoškolních aktivit a přemýšlet o své 
budoucnosti. Krůčky zlepšení potěšily jak personál domova, tak hlavně jeho maminku, která 
měla radost, že se oprostil od nedávných špatných zážitků s otcem. Největší radost udělal 
matce, když oznámil, že by chtěl studovat na gymnáziu a následně třeba na vysoké škole. 
Maminka na něj byla hrdá. I Jiřík své chování zklidnil a začal se zajímat o knížky. Měl velice 
rád, když mohl poslouchat, jak mu někdo předčítá. Kvalitní předškolní přípravou od matky 
byl dobře připraven na nástup do první třídy základní školy.

Jak se lepšila psychika jednotlivých členů, tak to mělo i pozitivní vliv na status již zúžené 
rodiny. Paní B. se snažila pro chlapce rodinu zachovat, ale její manžel nebyl ochotný  svůj 
životní styl změnit, a tak nakonec došlo k rozvodu. Postupně se paní B. naučila pod vedením 
personálu domova zvládat sama své mateřské povinnosti a zlepšila se i ve znalosti finanč-
ní gramotnosti. Podařilo se jí našetřit nějaké finanční prostředky a následně nalézt i nové 
bydlení. V novém bytě se paní B. a chlapcům daří a občas se k nám do Domova sv. Moniky 
vracejí, ale pouze jako milá návštěva.
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Začátek roku je již tradičně spjat s Tříkrálovou sbírkou – největší 
pořádanou na území ČR.
Třináctý ročník sbírky byl v Liberci a okolí velice úspěšný. Vyko-
ledovaná částka činila 155.015 Kč. Na organizaci a průběhu 
sbírky se podílelo přes 200 dobrovolníků a koledovalo se ne-
jen v Liberci, ale i v sedmi okolních městech a obcích. 

Dle připravených záměrů 
byl výtěžek Tříkrálové sbírky 
2013 použit na podporu 
projektu Adopce na dálku, Hospice sv. Zdislavy, na nákup 
pomůcek pro handicapované děti v ZŠ, znevýhodněné 
a handicapované osoby, na prevenci patologických jevů 
u dětí a mládeže a na podporu činnosti Oblastní charity 
Liberec (vybavení do Domovů pro matky s dětmi v tísni 
a Domova pokojného stáří).

Maminky s dětmi z našich domovů si s dětmi nejen uží-
valy zimních radovánek, ale ač jsou samy v těžké situa-
ci, rozhodly se pomoci jiným potřebným – zvířátkům 
z útulku. V Domově sv. Anny a sv. Moniky jsme za pod-
pory SM Liberec – Fondu prevence zahájili projekt 
„Prevence drog, závislostí a patologických jevů“. Vážné 
téma jsme odlehčili karnevalem, pochutnali jsme si na 
dobrotách z vlastní kuchyně a díky bohaté sněhové na-
dílce jsme si dostatečně užili zimních radovánek.
Díky Nadaci Euronisa byl do sesterny Domova sv. Vavřince 

pořízen nový počítač. Dlouhou zimu jsme si v domově 
zpříjemnili hudbou, tvořením, hrami a tělesným i du-
ševním cvičením.

leden, únor
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Březen jsme se ve všech našich domovech věno-
vali převážně přípravám na Velikonoce. Mamin-
ky, děti i senioři vyrobili mnoho krásných veli-
konočních výrobků, které jsme prezentovali na 

výstavě v Krajském 
úřadě v Liberci a v In-
formačním centru 
v Chrastavě. Samot-
né Velikonoce jsme 
v Domovech sv. Anny 
a sv. Moniky oslavili 
tradiční pomlázkou a barevnými vajíčky. Senioři v Domově sv. 
Vavřince vzpomínali, jak oslavovali svátky jara jako děti a jak se 
oslavy Velikonoc během let měnily.

Za zábavou si maminky s dětmi vyrazily na kar-
neval do Centra Babylon. Seniorům přišli zazpívat 
zpěváci z Divadla F. X. Šaldy a pásmo vážné hudby 
s písněmi z oper a operet bylo vítaným zpestře-
ním doznívajících zimních dnů. Závěr dubna patřil 
tradičnímu pálení čarodějnic.
Za podpory Nadace Škola hrou jsme zahájili pro-
gramy „Zpíváme a tvoříme“ a „Zahrada praktická 
i pro radost“. Na zahradách u Domovů sv. Anny 
a sv. Moniky vznikly nové záhony na pěstování 
zeleniny a probíhaly přípravy na sázení květin 
a bylinek.

březen, duben
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S maminkami a dětmi pokračujeme v projektu „Zahrada krásná i pro radost“ a zahrady 
našich domovů zdobí květiny, na záhonech rostou bylinky a drobná zelenina a netrpělivě 
očekáváme výsledek soutěže o největší ředkvičku. V květnu jsme oslavili Den matek. Sbor 
malých zpěváčků Jiřičky přišel potěšit babičky a dědečky do domova sv. Vavřince.
V měsíci červnu proběhla v rámci projektu „Lepší bydle-
ní“ rekonstrukce dvou pokojů pro klientky v Domově sv. 
Moniky. Za finanční podporu a účast v tomto projektu 
děkujeme Nadačnímu fondu J&T a společnosti Fehrer 
s.r.o. Část rekonstrukce byla hrazena z výtěžku Tříkrálo-
vé sbírky 2013. 
Senioři z Domova sv. Vavřince přijali pozvání klubu seni-
orů Evergreen z Chrastavy a společně se vydali na výlet 
do Kryštofova Údolí. Děti oslavily svůj svátek soutěžemi, 
dobrotami, táborákem a hlavně dobrou 
náladou.

květen, červen
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Od 1. července došlo ve vedení Oblastní charity Liberec ke změně a do funkce ředitele 
byl jmenován pan František Sehoř. Pod jeho vedením se OCHL pustila do přípravy nových 
projektů, zvýšil se počet dobrovolníků, kteří nám nezištně pomáhají a zvláště v Domově 
sv. Vavřince se stali vítanými společníky pro naše seniory. 
Obyvatelé všech našich domovů si užívají léta a radostí s ním spojených – ohýnky a pečení 
buřtů, koupání, sportování, děti z Domova sv. Moniky se věnují pejskům z útulku…
Maminky z našich domovů se vydaly na společný výlet na opravenou Libereckou výšinu. 
Po prohlídce a krásné procházce lesem neodolaly přesvědčování malých výletníků a prach 
z cesty smyly při koupání v přehradě.

červenec, srpen
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V září jsme otevřeli novou službu pro potřebné z Liberce a okolí – Charitní šatník. Tato služ-
ba v Liberci chyběla a po tříměsíčním provozu šatníku jsme si jisti jeho potřebností.
Do projektu „Důstojné bydlení“, který probíhá v Domově sv. Vavřince, se zapojila Nadace 
EURONISA a díky jejímu příspěvku jsme pořídili pro klienty domova dva uzamykatelné noční 
stolky a zástěny, které zajistí soukromí klientů. 
Klub seniorů Evergreen z Chrastavy přizval naše seniory k výletu do Motýlího domu v Jon-
sdorfu v Německu. Naši klienti nabídku rádi přijali a výlet do zahraničí si opravdu užili.
U příležitosti dne, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Pauly, proběhly dny otevřených 
dveří na všech třech našich Domovech a Den Charity jsme oslavili společně v Domově sv. 
Vavřince v Chrastavě.

Den Charity zahájil ředitel OHL, přivítal hosty a pronesl 
úvodní slovo. Naše pozvání přijal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a duchovním slovem 
potěšil všechny přítomné. V průběhu odpoledne nám pro dobrou náladu zazpívali děti ze ZŠ 
v Chrastavě a zahrál trombónový sbor ze ZUŠ Liberec.
Pro děti a všechny návštěvníky byl připraven bohatý program v podobě soutěží, prezentace 
činnosti OCHL, malé ukázky výrobků klientů a nechybělo ani občerstvení, pod kterým se 
doslova prohýbaly stoly. 
V říjnu panovalo krásné počasí, a tak se senioři z Domova sv. Vavřince mohli mimo jiné 
věnovat své oblíbené hře Pétanque. Díky podpoře společnost Knorr-Bremse navštívily ma-
minky s dětmi liberecké ZOO.

září, říjen
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Závěr roku se ve všech třech našich Domovech nesl v duchu příprav na vánoční svátky, které 
jsme pak trávili tradičně u ozdobeného vánočního stromečku, rozdávali si dárky a mlsali cuk-
roví, které jsme si sami upekli.  
 Výrobky klientů jsme prezentovali na vánočních trzích pořádaných Krajským úřadem, v libe-
recké Tipsport aréně a na výstavě v muzeu v Chrastavě.
Bylo ukončeno malování Domovů, v Domově sv. Moniky bylo v chodbě v přízemí položeno 
nové lino a opraveny a natřeny všechny dveře. 
Výbor dobré vůle – Nadace O. Havlové nám daroval do Domova sv. Vavřince nové antideku-
bitní matrace. 
Společnost Knorr-Bremse dopřála maminkám a dětem výlet do libereckého Dinoparku a v 
prosinci pro ně uspořádala vánoční večírek s nádhernými dárky pro děti. 

listopad, prosinec
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VERONIKA
V Domově od 31. 5. 2012 – 30. 9. 2012

Již téměř rok žije v Domově pokojného stáří (dále jen Domově) v Chrastavě paní LZ. Je mi-
lou společnicí, která umí krásně vyprávět, velkou pomocnicí při výrobě předmětů na vánoční 
nebo velikonoční trhy, pravidelně se účastní kompenzačního cvičení v Domově a nenechá si 
ujít žádnou z kulturních akcí v Domově. Má zkrátka ráda život. A jaký ten její život byl a co jí na 
něm těší dodnes, mi nedávno vyprávěla.

Paní LZ pochází z vesničky Kněžice u Nového Bydžova. Říká: „Měli jsme výhodu, že Kněžice 
byly jakousi střediskovou obcí pro okolní menší vesnice. V Kněžicích se proto nacházela pošta, 
četnická stanice, lékař, obecná škola (tj. do 5. třídy), tři hospody, řezníci, Baťa, tři koloniály 
i mlýn. Ves měla asi 800 obyvatel.“
Ráda vzpomíná na své dětství. Narodila se rodičům jako třetí dítko, její mamince v té době 
bylo již 44 let. „Byla jsem hýčkané dítě“ chlubí se paní LZ. Můj bratr Josef byl o 16 let starší než 
já, druhý bratr zemřel jako malý ještě předtím, než jsem se narodila. Bratr Josef hrál v životě 
paní LZ důležitou roli, byl jejím vzorem, studoval Učitelský ústav v Jičíně. Později se stal ředite-
lem školy v České Kamenici a následně v Teplicích. Když paní LZ začala chodit do školy, kupoval 
jí zajímavé knížky a otevřel jí tak cestu do světa literatury. Je mu za to dodnes vděčná.
Rodiče paní LZ byli drobní zemědělci. Její maminka se vyučila švadlenou, byla šikovná a šila 
pro lidi z vesnice, ale zároveň musela hodně pomáhat manželovi v zemědělství. „Měli jsme 
malé hospodářství, něco trochu polí, tři kravky. Chyběl nám kůň. Nebylo to lehké živobytí, ale 
vyžili jsme, byli jsme spokojení.“
Obecnou školu navštěvovala paní LZ v Kněžicích, do měšťanky musela již dojíždět do Městce 
Králové. Učila se velmi dobře, proto jí rodiče po měšťanské škole přihlásili na tříletou odbor-
nou školu pro ženská povolání v Mladé Boleslavi. Studovala zde tři roky, přála si pokračovat 
ve studium ještě čtvrtým rokem a složit maturitu, ale přišla válka, rodiče ji již nemohli dále ve 
studiu podporovat, proto se vrátila domů a pomáhala rodičům v zemědělství. Říká: “Za války 
byl tlak, abychom vyprodukovali hodně pro vojáky na frontě.“
Své vzdělání si doplnila až ve druhé polovině 50 let studiem vychovatelství při učitelském 
ústavu v Liberci.
Ve 20 letech se vdávala a s manželem se přestěhovali do Chrastavy. To se psal rok 1945. Manžel 
pracoval jako četník a paní LZ celý život pracovala jako vychovatelka ve školní družině v Chras-
tavě, později v Nové Vsi. Tuto svou profesi měla ze srdce ráda. Říká: „Těší mě, že jsem mohla 
dělat smysluplnou práci.“ Neměla to však vždy lehké. Jednou si ji zavolal ředitel základní školy 
a nutil ji ke vstupu do komunistické strany, a aby oficiálně vystoupila z katolické církve, jinak by 
prý povolání vychovatelky nemohla vykonávat. Odpověděla mu: „Tato práce mě baví, ale když 
nebudu vychovatelka, budu dělat něco jiného.“ Ve školství zůstala pracovat až do svých 70 let.
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 Kromě toho vychovala tři vlastní děti. „Je pro mě důležité, že se mé děti postavily dobře do 
života, dostaly dobré vzdělání a mohly v životě dělat to, co je bavilo.“ Dále pokračuje: “Dnes 
už mám 15 pravnoučat ve věku od jednoho roku do 20 let a i u nich mě těší, že jsou dobře 
vedena. Mám radost, když slyším, že se jim dobře daří, že jsou do něčeho zapálení.“
A ještě jeden úsek ze života paní LZ nemůžeme opominout. V roce 1994 založila paní LZ se 
svými přítelkyněmi sdružení KRB (=klub rozumných babiček). Po dobu 10 let se pravidelně 
každé úterý scházely v prostorách našeho Domova. Při různých slavnostních příležitostech 
napekly koláče nebo perníčky, jejichž prodejem získávaly finanční prostředky pro Domov. Za 
to jim patří velký dík.  

Vyprávění, které by dalo s přehledem na celou knihu, zapsala Mgr. Věra Smolová, sociální 
pracovnice Domova sv. Vavřince. Nebylo snadné zúžit obsah do jednoho článku a už se těšíme 
na další pokračování.  

Z našich činností
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ekonomické informace
EKONOMICKÉ INFORMACE

 
Rozvaha ke dni 31. 12. 2013

2 333 312 3 329 171
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Jmění celkem 3 941 082

Software 0 Vlastní jmění 2 384 234
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 784 911 Fondy 1 556 848

Pozemky 21 639 Výsledek hospodaření celkem -611 911
Stavby 2 478 660 Účet výsledku hospodaření 9 987
Samostatné movité věci 2 284 612 Výsledek hosp. ve schval. řízení 0

Oprávky k DM celkem -2 451 599 Neuhr. ztráta minulých let -621 898
Oprávky ke stavbám -616 618 986 862
Oprávky k samost. movitým věcem -1 834 981 Dlouhodobé závazky celkem 276 900

1 982 721 Dohadné účty pasivní 276 900
Pohledávky celkem 457 979 Krátkodobé závazky celkem 687 942

Odběratelé 88 274 Dodavatelé 227
Poskytnuté provozní zálohy 322 630 Přijaté zálohy 0
Ostatní pohledávky 47 075 Ostatní závazky 5 436
Pohledávky za zaměstnance 0 Zaměstnanci 402 323
Daň z příjmu 0 Závazky k institucím SP a ZP 226 065

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 524 742 Ostatní přímé daně 44 490
Pokladna 35 514 Jiné závazky 9 401
Ceniny 73 600 Jiná pasiva celkem 22 020
Účty v bankách 1 415 628 Výnosy příštích období 22 020

Jiná aktiva celkem 0
Náklady příštích období 0

4 316 033 4 316 033

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2013 (stav za OCHL celkem)
Spotřebované nákupy celkem 1 297 583 Tržby za vlastní výkony, zboží celkem 4 287 860

Spotřeba materiálu 456 858 Tržby z prodeje služeb 4 287 860
Spotřeba energie 840 725 Ostatní výnosy celkem 73 076

Služby celkem 1 445 767 Zúčtování fondů 37 523
Opravy a udržování 282 098 Jiné ostatní výnosy 35 553
Cestovné 2 128 Tržby z prodeje majetku celkem 33 600
Ostatní služby 1 161 541 Tržby z prodeje DNHM a HM 33 600

Osobní náklady celkem 7 160 352 Přijaté příspěvky celkem 578 007
Mzdové náklady 5 421 177 Přijaté příspěvky (dary) 578 007
Zákonné sociální pojištění 1 680 464 Provozní dotace celkem 5 791 000
Zákonné sociální náklady 58 711 Provozní dotace 5 791 000
Ostatní sociální náklady 0

Daně a poplatky celkem 15 660
Ostatní daně a poplatky 15 660

Ostatní náklady celkem 401 801
Ostatní pokuty a penále 0
Dary 65 156
Manka a škody 0
Jiné ostatní náklady 336 645

Odpisy, prodaný majetek 432 393
Odpisy DNHM a HM 409 660
Zůst. cena prod. DNHM a HM 22 733

10 753 556 10 763 543Náklady celkem Výnosy celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9 987

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem

Aktiva celkem

PASIVA

Pasiva celkem

Vlastní zdroje celkem

Cizí zdroje celkem
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Z našich činností
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Vážení a milí přátelé,

Oblastní charita Liberec zaujímá přední místo 
mezi poskytovateli sociálních služeb v Liberec-
kém Kraji. 
Během let své existence si svou pozici upev-
ňovala nejen kvalitou svých služeb, ale přede-
vším citlivým přístupem k člověku, vycházejí-
cím z křesťanských zásad.
Když jsem se v polovině roku ujal funkce ře-
ditele OCHL, jako jeden ze svých cílů jsem si 
vytyčil oživení charitního díla v Liberci. S po-
těšením mohu říci, že se tento záměr daří 
postupně naplňovat. Stále více lidí přispívá 
prostřednictvím darů, dobrovolnickou prací, 
či jinou pomocí, protože se ztotožňují s poslá-
ním Charity a chtějí se na něm také podílet.  
Jsem přesvědčený, že právě zapojení veřej-
nosti charitní práci posiluje, posouvá a dává ji 
jedinečný charakter živého díla.
Z celého srdce děkuji Vám všem, kteří pomá-
háte Oblastní charitě Liberec, Vaší pomoci si 
velmi vážím.

František Sehoř, DiS.
ředitel Oblastní charity Liberec

Slovo závěrem
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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 28,50 Kč. 
Více informací na www.charitaliberec.cz nebo www.darcovskasms.cz.

 
 

www.charitaliberec.cz


