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

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

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

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)
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Právní postavení OCHL:
- vlastní právní subjektivita
- člen celostátní Charity Česká republika,
která je členem Humanitarian Aid Office
European Commission
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V ROCE 2015 NÁS PODPOŘILI:
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
obec Nová Ves
Nadace EURONISA
Nadace Naše dítě
Nadace AGROFERT
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
Církev bratrská
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
JABLOTRON s.r.o.
Ewals Cargo Care spol. s r.o.
Magna Exteriors & Interiors s.r.o.
DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.
Rock Point a.s.
TechnoIndustry s.r.o.
Hana Richterová
Jan Červeň
Vít Prýmek
Václav Bahník
Jaroslav Kriegler
Karin Cinibulková
Potravinová banka Liberec o. s.
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…
V březnu byla ukončena veřejná sbírka „Pomoc Oblastní charitě Liberec“. Dárci přispěli
celkovou částkou 18.651,81 Kč, tyto finanční prostředky byly použity na koupi polohovacích polštářů = pomůcek pro bazální stimulaci pro seniory z Domova pokojného stáří
– Domova sv. Vavřince.
Z celého srdce děkujeme za poskytnutou pomoc všem výše jmenovaným, všem
anonymním dárcům i všem spolupracovníkům, pomocníkům, dobrovolníkům a přátelům.

Děkujeme, že s námi pomáháte lidem v nouzi!
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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 2015 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 38 maminkám a 53 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.
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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charitní šatník
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: 727 968 190

E-mail: satnikochl@volny.cz
Provoz zajišťuje: Marie Zatloukalová

Od září 2013 provozujeme službu pro potřebné z Liberce a okolí – Charitní šatník. 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 poskytnout obuv, ložní prádlo, kočárky a potřeby
pro malé děti i hračky.
Oblečení lze také zakoupit za symbolickou cenu. Získané finanční prostředky jsou použity
na provoz šatníku a charitních domovů.
Do šatníku přispělo darováním ošacení mnoho jednotlivců. Formou sbírek spolupracujeme
s Církví bratrskou v Liberci, společností Magna, skautskou družinou Dračice z Turnova, se
společností DIMATEX CS spol. s r.o. a dalšími.
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příběh klientky a jejích dětí
V Domově pro matky s dětmi v tísni – Domově sv. Moniky
od dubna do září 2015
Paní Milena přišla do našeho Domova poprvé v září roku 2014. Ovdověla a zůstala se svými
čtyřmi syny sama. Soužití s nimi bylo pro samotnou matku nelehké a nejstarší již dospělý
syn Robert byl velice problémový. Paní Milena si našla přítele a porodila mu dceru. Robert
byl po čase příčinou jejího rozchodu s přítelem a zapříčinil i výpověď z bytu. Proto nastoupila do našeho Domova. Při prvním pobytu se jí zdály podmínky v Domově příliš tvrdé, a proto
se do měsíce odstěhovala na ubytovnu.
Na ubytovně však bylo bydlení pro děti absolutně nevhodné, a tak se paní Milena rozhodla
znovu oslovit náš Domov s žádostí o ubytování. S paní Milenou a dětmi (Aleš 14 let, Erik 8
let, Irenka 3 roky) v našem domově nebydleli dva nejstarší synové Robert a Milan. Robert
neustále matku vyhledával, požadoval od ní peníze a způsoboval jí nepříjemnosti. Klientka
se snažila od syna odpoutat a upnout se na tu část rodiny, která jí je zázemím a potřebuje
ji – tři nezletilé děti a na obnovený vztah s otcem Irenky. Útěchu hledala v Bohu, docházela
do sboru a také druhý syn Milan jí povzbuzoval a byl jí oporou.
Při půlročním pobytu měla klientka drobné prohřešky proti domácímu řádu, ale hlavně jí
bylo vytýkáno stálé ponechávání dětí bez dozoru. Přišla na to, že co se jí při prvním pobytu
zdálo tvrdé, jí nyní pomáhá najít ztracenou rovnováhu. Oceňovala zejména rady pracovnic
domova při výchově dětí a také jejich zkušenosti a umění naslouchat. U sebe byla nejvíce
hrdá na to, že během pobytu v Domově úplně přestala pít alkohol, který byl při pobytu na
ubytovně každodenní záležitostí.
Pomalu nabytou rovnováhu klientce však opět narušil nejstarší syn, který za matkou přišel
do Domova a matku nejen verbálně ale i fyzicky napadl. Teprve nyní se mu dokázala vzepřít
a byla nucena na něj zavolat Policii ČR. Svojí situaci paní Milena řešila hlavně se svou klíčovou pracovnicí. Uvědomila si, že díky synovým výstupům se nejen prohlubují její deprese
a zanedbává péči o mladší děti, ale mohla by o své nejbližší přijít.
Při pobytu v Domově se začala klientka více věnovat potřebám dětí a zvláště malé Irence,
která to potřebovala nejvíce. Irenka se u nás poměrně rychle odnaučila plenkám, což matka
ocenila i po finanční stránce. Milan a Erik jsou již docela velcí, v Domově byli bezproblémoví, ale sama klientka na nich viděla značné uklidnění oproti pobytu na ubytovně.
Klientka se plně věnovala hledání vhodného bydlení a za pomoci jejího druha se to podařilo. Byt, který si sehnali, je dostatečně velký a rodina bydlí se synem Michalem. Robert se
odstěhoval z města a klientka doufá, že se konečně „postaví na vlastní nohy“. My přejeme
paní Mileně a dětem mnoho štěstí a spokojenosti v dalším životě.
Zapsala Petra Hromníková, pracovnice v sociálních službách
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leden, únor
Vstup do nového roku se v OCHL vyznačuje horečnou činností – od 3. ledna začíná Tříkrálová sbírka.
Do TS 2015 se zapojilo přes 300 dobrovolníků
a společnými silami se jim podařilo vykoledovat
skvělých 205.983,- Kč. Z výtěžku sbírky byl podpořen vážně nemocný malý Alex z Hrádku nad Nisou,
Hospicová péče sv. Zdislavy a mnoho ostatních sociálně či zdravotně handicapovaných osob všech
věkových kategorií.
V lednu bylo dokončeno stěhování Charitního šatníku do Švermovy ulice. Nyní máme
k dispozici i větší skladové prostory a věříme, že budeme
schopni plně uspokojit potřeby klientů.
V Domově sv. Vavřince jsme společně oslavili hned několik
významných životních jubileí. Dlouhé zimní dny nám zpestřili hudebníci, přišli nás pobavit děti ze ZŠ v Chrastavě
a naši senioři se věnovali společnému tvoření, pečení dobrot a pravidelnému tělesnému i duševnímu cvičení.
Maminky s dětmi z Domova sv. Moniky a Domova sv. Anny
se věnovaly vzdělávání, děti si užívaly sněhovou nadílku
a karnevalové veselí. Díky podpoře společnosti Knorr-Bremse jsme se všichni společně vydali na návštěvu Botanické zahrady v Liberci.
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březen, duben
V březnu byla ukončena sbírka „Pomoc Oblastní charitě
Liberec“. Příspěvky do sbírky mohly být zaslány prostřednictvím darovacích SMS nebo vkladem na sbírkový účet.
Za tříleté trvání sbírky podpořili dárci OCHL částkou 18
651,81 Kč. Dle účelu sbírky byl výtěžek použit na koupi
polohovacích polštářů = pomůcek pro bazální stimulaci
pro seniory z Domova sv. Vavřince.
Se zlepšením počasí se zvyšuje i aktivita našich seniorů.
Proběhla oblíbená setkání se členy klubu seniorů Trojlístek, když počasí dovolí, ožívá park Domova a cvičební prvky na zahradě pomáhají zlepšit
kondici našich klientů i návštěvníků. Tradičně jsme se hodně věnovali velikonocům a Domov
oživily jarní dekorace a provoněly velikonoční dobroty. V dubnu nám přišli pomoci dobrovolníci ze společnosti Magna s úpravou zahrady a parku. Na konec dubna jsme pro babičky
a dědečky z Domova připravili překvapení – do parku jsme pořídili tři ovečky, které budou
až do podzimu našimi stálými hosty.
V Domovech sv. Anny a sv. Moniky se všichni
těší z prvních slunečných dnů a velkým jarním
úklidem jsme ze zimního spánku probudili naše
domy i zahrady. Zimu jsme vyhnali velikonoční
pomlázkou a pálením čarodějnic. Společně jsme
se vydali na prohlídku Severočeského muzea, kde
jsme se dozvěděli něco o historii Liberecka, shlédli pohádku a připomněli si tradiční zvyky a původ
Velikonoc.
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květen, červen
Děvčata ze skautské družiny Dračice z Turnova uspořádala v rámci pilotního ročníku nového
celostátního projektu Skautský dobrý skutek sbírku ošacení. Vybrané oděvy a boty byly předány do Charitního šatníku, kde ještě poslouží tam, kde je jich třeba. Naše spolupráce tímto
nekončí, děvčata chystají další sbírky a chtějí se také zapojit do Tříkrálové sbírky.
V Domově sv. Vavřince jsme oslavili úžasné 90-té narozeniny naší klientky, přijely nás pobavit mažoretky
a k tanci nám zahrálo hudební uskupení Viola. Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové daroval Domovu
elektrický zvedák, který zvýší komfort klientů a výrazně
ulehčí práci personálu.
Maminky s dětmi se u nás
mimo jiné i učí jak hospodařit a využít toho, co nám
nabízí příroda. V zahradách vznikly nové záhony
se zeleninou a bylinkami
a už se těšíme, jak z vlastní
úrody vykouzlíme zajímavé a chutné pokrmy. V červnu jsme oslavili svátek dětí
a na tuto událost jsme nezapomněli pozvat nejen známé
a příbuzné, ale přijeli se s námi pobavit i senioři z Domova sv. Vavřince.
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červenec, srpen
Velmi teplé léto jsme s klientkami a jejich dětmi trávili
většinou na zahradách Domovů a i vzdělávací aktivity tomu byly přizpůsobeny. Věnovali jsme se zahradě,
sklízeli zeleninu, kterou jsme si sami vypěstovali a děti
si nejvíce užívali vodních hrátek.
V červenci jsme se společně vydali do kraje u zámku
Lemberk a v srpnu jsme poznávali Liberec a navštívili
jeho dominantu – Ještěd.
I v Domově sv. Vavřince se společné aktivity konaly
převážně venku. Svým uměním seniory potěšil kouzelník, trenažery na zahradě Domova
byly využívány pravidelným cvičením, slavili jsme křtiny jedné naší klientky a vydali jsme
se na prohlídku do chrastavského Hasičského muzea.
Společnost Jablotron s.r.o darovala Oblastní charitě 47 postelí, které využijeme v našich
Domovech.
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září, říjen
Krásné podzimní dny jsme s maminkami a dětmi věnovali vzdělávacím aktivitám zaměřeným na denní režim, komunikaci s úřady a postup při hledání vhodného zaměstnání. Při
pěkném počasí jsme připravili zahrady domovů na zimu, děti si užily Drakiádu, Ježkiádu
a Barevný podzim.
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme oslavili Den Charity. Letošní oslavy proběhly v Domově
pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě u příležitosti dne, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Pauly. Veřejnost měla možnost získat informace o tom, jak všechny naše tři Domovy
fungují a jakým způsobem pomáhají těm, kteří naši pomoc potřebují. O smyslu charitní
práce a potřebné solidaritě se slabšími promluvil duchovní správce Radek Vašinek.
Pro rok 2015 byla v Domově sv. Vavřince ukončena finančně, technicky i logisticky velice náročná výměna
oken. Za přispění mnoha dárců - Nadace OF, Nadace Euronisa, město Chrastava a další, se nám podařila výměna
oken v celém prvním patře. Nyní nás čeká výměna oken
v přízemí hlavní budovy a věříme, že bude dokončena
v horizontu maximálně dvou let.
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listopad, prosinec
V domovech OCHL nastlala doba veliké aktivity – tvoříme výrobky
pro vánoční prezentaci sociálních služeb Libereckého kraje, chystáme vánoční výzdobu domovů, pečeme cukroví a připravujeme
drobné dárky pro své blízké.
V poměrně hektickém období
si maminky udělaly čas a s dětmi vyrazily do liberecké ZOO.
Počasí nebylo příliš přívětivé, ale i tak se děti dozvěděly
mnoho zajímavostí o zvířatech
a hlavně o tom, jak žijí v zimě.
Naše donovy navštívili čert s Mikulášem a potěšili a obdarovali nejen děti, ale i naše seniory.
„V sobotu 5. prosince jsem jel s maminkou do její práce do
Chrastavy za babičkami. Nejdřív maminka četla legendu
o Mikulášovi a povídala o různých zvycích a pranostikách.
Pak jsem přišel na řadu já a zahrál jsem babičkám na flétnu
– vánoční koledy a další písničky. Některé babičky zpívaly.
Potom už přišel Mikuláš s andělem a čerty. Zahrál jsem znovu na flétnu a koledu dostal jako první. Všechny babičky byly
asi hodné, protože taky dostaly od Mikuláše nadílku.
Moc se mi u maminky v práci líbilo a už se těším, že zase přijedu na návštěvu.“
Takto si mikulášskou nadílku v Domově sv. Vavřince užil Románek (8 let).
Po Mikuláši je už jenom krůček k vánočním svátkům, které děti netrpělivě očekávaly. Užily si
nadílku doma u svých příbuzných, u nás v azylových domovech a také na velikém vánočním
večírku, který pro děti i maminky již poněkolikáté připravila společnost Knorr-Bremse.
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PANÍ M.

Životní motto paní M.: Člověk se má chovat a jednat tak, aby se nemusel stydět,
až se jednou ohlédne za svým životem.
Paní M. je obyvatelkou Domova sv. Vavřince - Domova pokojného stáří v Chrastavě od ledna
2014. Předtím bydlela v Domě s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou, nicméně po nemoci se její zdravotní stav zhoršil natolik, že více-méně zůstala upoutána na lůžku a její zdravotní situace vyžadovala 24-hodinovou péči. Z tohoto důvodu se přestěhovala do Domova Sv.
Vavřince.
Paní M. se narodila v roce 1930 v Kozákově u Turnova, rodičům Marii a Františkovi. Oba rodiče
pracovali v zemědělství. Společně se věnovali práci na vlastním malém hospodářství, nejprve
v Sýkořicích u Turnova a později v Kozákově. Paní M. pochází z pěti sourozenců, bohužel dvě
dcerky rodičům brzy zemřely a paní M. je prostřední ze tří dcer, které rodičům zůstaly. Má
ještě starší sestru Slávku, která dnes bydlí v Tišnově na Moravě a mladší Květu z Oldřichova na
Hranicích, o kterou se paní M. v mládí s velkou láskou starala.
Paní M. navštěvovala obecnou školu v Pustině - Lestkově. Ve třídě byla nejlepší v krasopisu
a tak jí pan učitel často nechával psát místo sebe na tabuli. Po ukončení obecní školy se přihlásila na studium do rodinné školy v Lomnici nad Popelkou, kde měla v roce 1944 absolvovat přijímací řízení. Nicméně osud vše zařídil jinak. Cestou na zkoušky, na které se paní M. vypravila
na kole, měla nehodu. Když míjela procesí, dvě babičky se jí připletly do cesty, paní M. upadla
a prodělala otřes mozku. Po uzdravení již zájem o rodinnou školu neměla a rozhodla se místo
toho pokračovat na hospodářské škole ve Vesci. A nevedla si špatně. Z vyučovaných předmětů
ji nejvíce bavilo vaření, kde vynikala, naopak matematika jí moc nešla. Po dvou letech školu
úspěšně ukončila.
Paní M. prožila šťastné dětství ve své rodině s maminkou a tatínkem. Oba rodiče velice milovala a pomáhala jim. K jejím povinnostem patřilo např. odstřeďování mléka, zalévání kytek,
zametání kuchyně či pomoc při práci na hospodářství. Také měla neobyčejně silný citový vztah
ke své babičce, které ve stáří a nemoci pomáhala a babička jí učila trpělivosti. Právě tato babička předala paní M. hodně své životní moudrosti a paní M. na ni dodnes často vzpomíná.
Už jako malé děvče byla paní M. velmi šikovná na ruční práce, brzy uměla šít a také plést. Dovedla si ušít šaty, a co se jen napletla ponožek a rukavic! Za zimních večerů s maminkou a starší
sestrou Slávkou pletly svetry a maminka jim u toho zpívala. Zpěv byl důležitou součástí dětství
paní M.. Ráda vzpomíná na časná rána, kdy maminka dojila krávu a zpívala (paní M. jí při tom
svítila lucernou) či na společné zpívání koled o Vánocích.
Pevné a laskavé rodinné zázemí ovlivnilo celý další život paní M.. Na druhé straně to ale byly
také věci nepříjemné a těžké, které musela zakusit.
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Dětství nebylo jen o radosti, bylo i o smutku a nesnadném životě poznamenaném 2. světovou
válkou. Silnou vzpomínku má paní M. na den, kdy gestapo vtrhlo do jejich domečku, vojáci
shromáždili všechny členy rodiny, vyslýchali je, zda neposlouchají cizí zprávy a prohledali celý
dům, aby našli rádio. Jejich blízkého rodinného přítele navíc zatkli, odvedli a vyslýchali dál,
a nakonec surově zmlátili. V těžkých chvílích si paní M. pomáhala, jak jinak, zpěvem. V duchu,
nikoli nahlas, protože to bylo za války zakázáno, si zpívala českou hymnu a to jí dávalo sílu.
Po válce se seznámila s budoucím manželem Miloslavem, který pocházel z polské vesnice,
a v roce 1948 měli svatbu. Po svatbě bydleli u rodičů paní M., později v Oldřichově na Hranicích. Manžel pracoval v továrně Praga v Hrádku nad Nisou jakou seřizovač a paní M. byla
domácí dělnicí, kompletovala zboží pro Vulkán v Hrádku nad Nisou. Postupně se jim narodily
tři děti, bohužel první holčička zemřela na zánět mozkových blan. Pak se v roce 1950 narodil
syn Miloslav a v roce 1959 dcerka Dana. Obě další děti se však potýkaly s vážnými nemocemi
a paní M. toto období pokládá za zvlášť obtížné. Proto byla nesmírně šťastná, když se děti
uzdravily. Zdraví a rodina jsou pro paní M. dodnes největšími životními hodnotami. A ne menší
důležitost přikládá víře v Boha a životu v míru.
S manželem Miloslavem prožili neobyčejně spokojené a krásné 61 let trvající manželství. Jejich vztah byl o vzájemné lásce, jak paní M. říká, měli pouze jeden druhého. Spojovala je hlavně péče o děti a společná práce na domečku a v domácnosti.
Pan Miloslav tento svět již opustil, paní M. se ale pořád může potěšit s blízkou rodinou, vídává
pravidelně sestru Květu, a také dceru Danu, syna Miloše, vnuka Martina a dva synovce. Může
se pochlubit již šesti vnoučátky.
Paní M. je v Domově pokojného stáří - Domově Sv. Vavřince spokojená. I přes nemalé zdravotní potíže je pořád usměvavá, laskavá a vždy má milé slovo pro všechny. Zůstala jí láska ke
zpěvu - ráda poslouchá lidové písničky, které přichází pravidelně zazpívat a zahrát jedna z dobrovolnic. Má ráda i předčítání a povídání. Samozřejmě, že ze všeho nejvíc se těší na návštěvy
nejbližších.
A ještě pár malých radostí paní M.:
Oblíbené jídlo: krupicová kaše a rajská omáčka
Oblíbené pití: jablečný most
Oblíbená píseň: Lásko, Bože lásko a česká hymna
Oblíbená vůně - levandule
Největší přání paní M.: Aby již nikdy nebyla válka a všichni lidé byli zdraví a šťastní!
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Slovo závěrem
Vážení přátelé Oblastní charity Liberec!
Výroční zpráva Oblastní charity Liberec, kterou držíte ve svých rukou, se může jevit jako
tenká brožurka s několika stránkami textu a fotografií. Přesto se za tímto souhrnem aktivit
Oblastní charity skrývá mnoho hodin usilovné
a obětavé práce charitních zaměstnanců, dobrovolníků i řady přátel, spolupracujících na pomoci těm lidem, jež se dostali do tíživé životní
situace. Právě osudy klientů a klientek našich
sociálních služeb vypovídají o libereckém charitním díle nejvíce a připomínájí nám všem,
jak důležitá je připravenost k pomoci bližnímu.
Velmi mne proto těší, že se počet přátel Oblastní charity Liberec stále rozrůstá, stejně jako
počet dobrovolníků, kteří věnují svůj čas a úsilí
našim klientům. Je povzbudivé vidět, že lidem
v Liberci nejsou jejich bližní lhostejní!
Na závěr mi dovolte z celého srdce poděkovat
všem zaměstnancům Oblastní charity Liberec,
za jejich ochotnou práci, všem dobrovolníkům
za jejich čas i štědrým dárcům i sponzorům, bez
jejichž přispění by nebylo možné naše služby
provozovat. Vy všichni se podílíte na šíření Caritas – milosrdné lásky. Velmi Vám za to děkuji.
Bc. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec
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Oblastní charita Liberec děkuje všem
sponzorům a lidem dobré vůle za pomoc
a sounáležitost s lidmi, kteří se dostali
do nepříznivé životní situace.
DĚKUJEME…

Číslo účtu: 2900623173/2010

www.charitaliberec.cz

