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ÚVOD
Vážení přátelé Oblastní charity Liberec!
Výroční zpráva, kterou nyní držíte v rukou, Vám
přináší stručný přehled činností a aktivit Oblastní charity Liberec, jimž se během loňského roku
věnovala. Na svých několika stranách popisuje
nejen těžké životní příběhy a mnohdy pohnuté
osudy, ale také příklady návratu do společnosti
či znovuobjevené naděje. Stejně jako v letech
předchozích byl totiž i rok 2016 naplněn aktivní pomocí potřebným a těm našim bližním,
jež se potýkají s životními komplikacemi, krizemi a často nevědí, na koho se mohou obrátit
s prosbou o pomoc. Ať se jednalo o seniory,
matky s dětmi bez přístřeší, či osoby sociálně
vyloučené, pracovníci Oblastní charity Liberec
se vždy obětavě snaží vycházet všem potřebným vstříc a zajistit pro ně žádanou pomoc.
Jsou to právě charitní pracovníci, díky nimž
jsou sociální služby Oblastní charity Liberec
vyhledávané a žádané. Bez lidského přístupu,
ochoty a úcty ke každému člověku by nebylo
možné udržet si tak vysokou úroveň kvality
poskytovaných služeb. Naše sociální služby
si tuto pomyslnou úroveň stále drží, a proto
všem pracovníkům za jejich pracovní nasazení velmi děkuji. Stejně tak děkuji i dobrovolníkům, kteří do charitních zařízení docházejí
a pomáhají v jejich provozu. Ať už tráví čas
rozhovory a procházkami s klienty Domova
seniorů v Chrastavě, nebo nezištně pomáhají
v Charitním šatníku, jejich dobrovolná práce
může být pro nás všechny inspirací, vzorem
i povzbuzením. Samozřejmě děkuji také všem
přátelům, sponzorům a dárcům, kteří Oblastní charitu Liberec podpořili finančně,

či materiálně, mohu Vás ujistit, že Vaše dary
byly využity na pomoc těm nejpotřebnějším. „Caritas“ znamená v překladu akt milosrdné lásky. Děkuji Vám všem, kteří jste
s Oblastní charitou Liberec pomáhali šířit
„Caritas“ v roce 2016.Bc.

Bc. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec
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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

Rada oblastní charity Liberec:
Bc. František Sehoř, 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)
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Právní forma:
evidovaná právnická osoba
Evidence a registrace:
Ministerstvo kultury ČR
Statutární zástupce:
Bc. František Sehoř – ředitel
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
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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 2016 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 30 maminkám a 46 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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2016 v Domovech
pro matky s dětmi v tísni
Prostřednictvím azylových Domovů pro matky s dětmi v tísni pomáháme empatickým přístupem založeným na křesťanských principech a profesionální pomocí maminkám a jejich
dětem k návratu do běžného plnohodnotného života. Pro klientky, které u nás pobývají,
jsou naše domovy bezpečným místem, kde mohou své děti zodpovědně a v klidném prostředí vychovávat a připravit jim důstojné podmínky k žití.
Rok 2016 se od jiných let příliš nelišil. Pro některé klientky byl pobyt v našich domovech
pouze přechodným obdobím, jiné maminky zde našly klid a posléze se dokázaly za pomoci
celého týmu sociálních pracovnic zapojit do běžného života.

Během roku bylo klientkám nabídnuto využití podpůrných aktivit, možnost seberealizace,
kulturní vyžití a výchovně-vzdělávací programy. Díky vzdělávacím aktivitám, se leckteré klientky naučily hospodařit s penězi, vařit, prát, uklízet a vykonávat běžné denní činnosti spojené s výchovou a péčí o děti. Každou sobotu jsme vyhradili dopoledne pro akce, které jsou
zaměřené na práci maminek s dětmi, na rozvoj jejich sociálních vazeb, citový vývoj, rozvoj
pohybu, jemné a hrubé motoriky, rozvoj řeči, paměti a učení. Věnujeme se také práci na
zahradě, ručním pracím a dbáme na dodržování tradic a zvyků. Jsme klientkám nápomocni v kontaktu se společenským prostředím, pomáháme s vyřizováním úředních záležitostí,
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, organizujeme přednášky a besedy.
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Navíc jsme připravovali takové akce pro maminky s dětmi, aby se lépe integrovaly do běžné
společnosti. Díky těmto činnostem si maminky s dětmi mohly užít výlety, které by pro ně
byly jinak nedostupné. Tímto také děkujeme našim milým sponzorům – společnosti Knorr-Bremse ČR, s.r.o., bez jejichž podpory by tyto akce nemohly být uskutečňovány. Společně
jsme poznávali město, ve kterém žijeme a v rámci těchto akcí jsme navštívili Botanickou
zahradu, Severočeské muzeum, Dětský koutek v PKO, divadlo F. X. Šaldy, multikino a ZOO
Liberec. Během roku jsme organizovali několik celodenních výletů: do Šťastné země v Radvánovicích, navštívili jsme katedrálu sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
a v čase adventu Muzeum betlémů a hraček v Kryštofově údolí.

Přímo v domovech jsme pořádali karnevalové reje, povedenou akcí byla oslava Velikonoc
a pálení čarodějnic. Důležitá byla oslava dne dětí, kterou každoročně pořádáme společně
pro klientky a děti z obou našich domovů, letos v Domově sv. Moniky a v pohádkovém
duchu. S prázdninami a létem jsme se společně rozloučili v Domově sv. Anny.
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Oslava Dne charity se konala v Domově sv. Vavřince, kam jsme dorazili v hojném počtu.
Závěr roku patřil neodmyslitelně vánočním svátkům. Vánoce 2016 byly díky veliké štědrosti
sponzorů a dárců neskutečně bohaté a pro naše děti rozhodně nezapomenutelné.
Pravidelně se účastníme velikonočních a vánočních trhů, pořádaných Krajským úřadem
Libereckého kraje, kde společně s ostatními organizacemi prezentujeme naše služby a výrobky klientů. V Domově sv. Moniky bylo v době uprchlické krize zřízeno Centrum materiální pomoci uprchlíkům.

Maminkám podáváme pravidelně informace o prohlídkách městských bytů a je jen na nich,
zda tuto možnost využijí. Zapojili jsme se do projektu SM Liberec „Prostupné bydlení“, kde
je za splnění určitých podmínek možnost přidělení městského bytu našim klientkám spojené s další spoluprací se sociálním pracovníkem. V roce 2016 byla jedna z maminek zařazena
do projektu prostupného bydlení a několika dalším se podařilo získat městský byt. Ostatní
maminky využily pronájmu bytu a některé se odstěhovaly na ubytovny.
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Kromě péče o klientky se věnujeme i péči o naše domovy. Veliké bouřky a silné větry potrápily v červnu celou republiku a i v Domově sv. Anny ukázal vítr svou sílu – shodil na zahradě
náš nádherný cca 150 let starý buk. Spadlý strom nepoškodil budovu, ale zničil venkovní
dětské hřiště. Nyní již máme v zahradě novou skluzavku a houpačku „kládovku“ a plánujeme i další obnovení a rozšíření venkovního hřiště.
V Domově sv. Moniky začala rozsáhlá rekonstrukce suterénních místností. Věříme, že se natrvalo zbavíme nepříjemné vlhkosti a zároveň opravujeme kompletně elektroinstalaci, která
již nevyhovuje aktuálním požadavkům. V opravených prostorách vybudujeme nově hernu
pro děti a dále plánujeme postupnou opravu elektroinstalace v celém domově.
My všichni, kteří jsme byli maminkám a jejich dětem na cestě k novému životu nápomocni,
jim vždy budeme přát v dalších letech jen to nejlepší a doufáme, že i rok 2017 bude pro naše
klientky novým a šťastným startem do lepšího života.
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příběh klientky Dity

V Domově sv. Moniky od listopadu 2015 do března 2016
Klientka Dita se nastěhovala do Domova sv. Moniky po intervenci pracovnice OSPOD, kterou
navštívila, když potřebovala vyřešit svoji svízelnou situaci – ztrátu bydlení. Paní Dita žila v podnájmu s přítelem, se kterým podruhé otěhotněla. Když přítel nastoupil do výkonu trestu tak Dita
nezvládala sama platit nájem. Přechodně bydlela u kamarádky, u které již další setrvání nebylo
možné, protože její přítelkyně bydlí v garsonce se svými dvěma dětmi. Paní Dita chtěla ubytováním u nás vyřešit nejen přechodně problémy s bydlením, ale v klidu prožít závěr těhotenství,
zotavit se po porodu a hlavně zajistit bezpečné zázemí i pro svou dceru Terezku (7 let). Druhá
dcera Natálka se narodila v době, kdy klientka již bydlela u nás v domově.
Paní Dita se po nastěhování do domova projevovala spíše pasivně, nevyhledávala společnost
ostatních obyvatelek a s pracovnicemi také řešila jen to nejnutnější. Hůře navazovala kontakt,
byla nedůvěřivá, často nervózní. Ale pokud se vyskytl nějaký problém, nebo potřebovala radu,
na pracovnice se s prosbou o pomoc obrátila. Také se zpočátku snažila vyhýbat společným aktivitám v domově. Postupem času však pochopila, že aktivity jí mohou pomoci se lépe orientovat
v různých okruzích činností a také sobotní aktivity pro děti její dceru velice baví a učí se nové
věci, začala být otevřenější a lépe spolupracovat. Dita péči o dcery zvládala bez problémů, je
samostatná a také poměrně sociálně zdatná. Měla také velkou oporu ve své kamarádce, která jí
pomáhala jak s financemi, tak i po psychické stránce.
Paní Dita si během pobytu u nás , za pomoci pracovnic , vyřešila svou svízelnou finanční situaci
a vyřídila si poskytování sociálních dávek. Klientka, ač sama nebyla v úplné psychické pohodě,
podporovala a podporuje svého přítele a otce malé Natálky ve vězení. Píší si dopisy, Dita za ním
i s dcerami jezdí na návštěvy. Dokonce se rozhodla za přítele provdat, aby výkon trestu mohl
vykonávat poblíž Liberce a rodina tak mohla za pomoci probačních úředníků lépe fungovat.
S paní Ditou se dobře spolupracovalo, byla samostatná, měla chuť a snahu svou životní situaci zlepšit hlavně kvůli dcerám, které potřebují zázemí rodiny. I z tohoto důvodu byla klientka
zařazena do nového projektu města Liberec „Prostupné bydlení“, kde i po odstěhování z našeho azylového domova do obecního bytu bude nadále spolupracovat se sociálním pracovníkem.
Klientka všechny podmínky, které jsou nutné, aby do programu byla zařazena, splnila. V březnu
2016 jí byl přidělen v rámci tohoto projektu byt, kam se oběma dcerami odstěhovala.
Nyní již jenom můžeme Ditě a jejím dvěma holčičkám popřát hodně štěstí, aby se jim v nové
životní etapě dařilo, a vše, co se v domově naučila, dále rozvíjela a začala žít klidný a spokojený
život.
Zapsala: Jana Zobínová, pracovnice v sociálních službách
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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 s osobitou atmosférou. 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 a hlavně se snažíme, aby jejich
podzim života byl šťastný a spokojený.
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Rok 2016

v Domově sv. Vavřince
Jaký byl rok 2016 v Domově sv. Vavřince? Co všechno se událo a čím vším jsme žili?
Mezi společné aktivity patřila muzikoterapie, kompenzační cvičení, trénink paměti, zpívání
se Štěpánkou, hraní společenských her a filmová dopoledne.
Krom těchto pravidelných aktivit jsme pro klienty pořádali každý měsíc i další akce. Součástí
našeho společenského života jsou hudební představení olomoucké Violy. Viola nás přijede
navštívit vždy na jaře a na podzim a jejich pásmo národních, staropražských a lidových písniček je vždy příjemným zážitkem. Velký úspěch měly i hodiny taneční terapie metody Exdase
pro seniory s mistrem Dr. Petrem Veletou. Oblíbené jsou přednášky pana Žáka - místního
učitele. V květnu mezi nás zavítali malí capoeristi z libereckého klubu Vem Camara Capoiera
a předvedli nám ukázku brazilského bojové umění. Další hezkou akcí bylo žehnání pastviny pro ovečky, které nám celou sezónu dělaly v přilehlém parku společnost. Jejich krmení
a pozorování bylo pro naše klienty skvělou animoterapií.
V létě jsme navštívili keramickou dílnu Burianka při DPS v Liberci, kde si klienti vyzkoušeli
postupy výroby keramiky vhodné pro seniory. V prosinci nás svou návštěvou potěšili klienti
Burianky. Vzájemně jsme se obdarovali malým předvánočním dárkem a prožili příjemné
chvíle nad cukrovím a voňavou kávou.
Krásná vystoupení plná básniček a písniček pro nás během roku měly připravené děti z MŠ
Vratislavice, ZŠ Chrastava a DD Chrastava.
Při hezkém počasí jsme velmi často využívali rozlehlý park, který je součástí našeho areálu.
Turistický oddíl Perseus zde pořádal turnaj ve finské hře Mölkki. Naše klientky ho využily
pro francouzskou hru pétanque. V části parku chováme již druhým rokem ovečky, které rádi
navštěvují nejen naši klienti. Park je přístupný i široké veřejnosti a ke svým procházkám ho
využili také senioři z Chrastavy a maminky s malými dětmi.
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V září jsme jako každoročně oslavili Den charity, a to na svátek sv. Vincence – patrona
charity.
Součástí života v Domově jsou i pravidelné návštěvy dobrovolníků, kteří klientům zpestřují
volné chvíle procházkami, četbou nebo jen „obyčejným“ popovídáním.
S úpravou zahrady a parku po zimě nám velice pomohli dobrovolníci ze společnosti Magna
Exteriors & Interiors s.r.o. Liberec.
V měsíci dubnu byla dokončena rekonstrukce střechy, 3 pokojů, společných prostor a sociálního zařízení v prostorách bývalé fary. Dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj získaly
zcela nově vybudovanou koupelnu a WC. Domov sv. Vavřince tak mohl poskytnout „domov“
dalším klientům.
Pokračovala náročná výměna oken v hlavní budově. V roce 2015 jsme provedli výměnu
v celém prvním patře a zbývalo vyměnit všechna okna v přízemí. Do konce roku byla všechna nová okna vyrobena, ale z provozních důvodů, vyměněna jen část. Zbývající okna budou
vyměněna počátkem roku 2017.
Několik zajímavostí:
-

v roce 2016 žilo v našem domově 27 seniorů z Libereckého kraje.
naše služby využili hlavně senioři z Chrastavy, Liberce, Hrádku nad Nisou,
ale také senioři z okolních vesnic, například jsme ubytovali seniory z Chotyně,
Nové Vsi nebo Bílého Kostela.
průměrný věk klientů byl 86,1 let.
nejoblíbenější aktivitou našich klientů je muzikoterapie.
nejčastějším křestním jménem je Marie, pak následuje Anna a Ludmila.
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životní příběh
paní Anny z domova sv. Vavřince
Doteky lásky, doteky smutku, doteky života.
Paní Annu, klientku Domova svatého Vavřince jsem požádala, aby mi vyprávěla o svém životě. Vzpomínky se jen hrnuly. A já si ji představovala jako holčičku, jako slečnu a pak jako
matku. Dnes je jí 94 let a kruh jejího života se pomalu uzavírá. Já přemýšlím o tom, kolik
radosti, tužeb, lásky, smutku a odhodlání, vše překonat v tomto životě, bylo.
Babička paní Anny, Marie, se narodila někdy kolem roku 1870. Paní Anna si na ni dobře
vzpomíná. Provázela ji celé dětství a mládí. Pěstovala kozy, a tak malá Anička vyrůstala
na kozím mléku, což jí podle jejích slov přineslo dobré zdraví.
Maminka paní Anny, také Marie, se narodila v roce 1896 jako nemanželské dítě, ale v rodině
nikdy nikdo nepátral po otci, protože Marie (babička) se po čase provdala za vdovce pana
Černého a ten maminku paní Anny vychoval jako vlastní. Paní Anna na dědečka Černého
vzpomíná s velkou láskou a úctou – ač nevlastní, staral se o ni a dokonce ji těsně po válce
(1945) koupil její první šicí stroj za 900 korun, což byly tenkrát obrovské peníze.
Rodina paní Anny pochází od Rokycan a ona sama žila na plzeňsku až do svých dvaceti tří
let. Když vzpomíná na dětství, mluví o sobě jako o velké parádnici, pamatuje si, jak vypadaly
její šatičky, které jí šila teta Růženka. Už jako malé holčičce jí záleželo na tom, jak se obléká,
však se také později vyučila švadlenou a s radostí a láskou šila celý život na své děti a vnuky.
Kromě dobrého vkusu a šikovných rukou ji Bůh obdařil velkou životní silou, schopností se
radovat a překonávat nepřízeň osudu. Však jí to také bylo zapotřebí.
Jedna z nejvýznamnějších vzpomínek patří její sestře Marii, která zahynula pod koly vlaku.
„Z toho dne si pamatuji každý detail,“ říká paní Anna. Bylo mi dvanáct let, sestra byla o dva
roky starší a dělala o prázdninách dětem chůvu na statku. Byla jsem tam s ní, aby se jí nestýskalo. Ten den odešla sestra do města k doktoru se zraněným prstem na převaz, a zpátky
už se nevrátila. Přišel místo ní četník, pořád ho vidím, jak jde přes dvůr. Řekl, že sestra skočila pod vlak a odvezl mě domů.
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I svého mladšího bratra musela paní Anička jako mladá dívka vyprovodit na hřbitov. „Pepa
(bratr) se zapojil ve válce do nějakého odboje, však mu bylo tenkrát osmnáct let. A to víte,
byl to frajer. Němci ho pak zavřeli. Jednoho dne sedím u šití a přes haldy jde nějaký chlap,
celý shrbený a já si říkám – copak je to za ubožáka. A najednou se ve mně zastavilo srdce,
on je to můj bratr. Vrátil se z vězení s tuberou, kašlal krev a do roka zemřel. A tak paní Anna
zůstala jediným dítětem své matce. Však se také o ni vzorně postarala. Posledních deset let
ji opatrovala a dosloužila jí až do smrti (rok 1985).
A ještě jedna vlastnost charakterizovala malou Aničku – divokost a nebojácnost. Těsně po
válce, ve dvaceti letech dělala chůvu v jedné nóbl plzeňské rodině. „Paní byla velká komunistka a pán šéf obchodního domu a velký proutník. Však si taky na mě dovoloval, ale já se
nedala. Postěžovala jsem si paní a byl klid. Děti, které jsem hlídala, byly osmiletá dvojčata
– dva kluci. Říkali mi Anka divoká. Chodila jsem s nimi bruslit, ale neuměla jsem to, a tak
kluci bruslili a já se držela mantinelu a rozdávala úsměvy. Ani za nic bych nepřiznala, že to
neumím.“
V Plzni se paní Anička seznámila se svým budoucím manželem. Byl to malíř a v té době tam
opravoval fresky na kostele. Pocházel z Hořic a tam se také v roce 1947 vzali. „Do Liberce
jsme přišli po válce, ale nebyli jsme žádní zlatokopové. Dostali jsme byt ve starém činžáku
a začali jsme tady pracovat.“
V roce 1953 se paní Anně narodila vymodlená dcera. Od ní má vnuka (1975) a vnučku
(1985). Oba jí dělají velkou radost, jak by taky ne, vždyť má tři pravnoučata, osmiletá dvojčata chlapce a tříměsíční holčičku.
Takovéto hluboké vzpomínky mě vždycky zabolí, jsou neuchopitelné, křehké, proklouzávají
mezi prsty. Chci však věřit, že se neztrácejí, že nic, co se událo, už nemůže zmizet.
Zapsala paní Štěpánka Prýmková, dobrovolnice v Domově sv. Vavřince
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charitní šatník
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: +420 727 968 190
E-mail: satnikochl@volny.cz
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, lidem bez domova 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. Poukázka může být
vystavena pro jednu osobu, ale i pro celé rodiny.
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, který zajišťují dvě pracovnice (jedna je zaměstnána díky spolupráci s ÚP
Liberec a zapojení do projektu VPP) a několik dobrovolnic.
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Do šatníku přispělo darováním ošacení mnoho jednotlivců. Formou sbírek spolupracujeme
s Církví bratrskou v Liberci, společností Magna, KÚ Libereckého kraje, skautskou družinou
Dračice z Turnova, se společností DIMATEX CS spol. s r.o. a dalšími.

Vystavených
poukázek

Podpořených osob

Naděje

96

96

ostatní

3

5

SM Liberec

109

242

Úřad práce Liberec

52

96

OCHL

14

34

Člověk v tísni

114

170

Vězeňská služba ČR

1

1

MÚ Velké Hamry

13

28

Celkem za rok 2016

402

672
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR. Zahájena byla v roce 2000 a Oblastní charita Liberec se připojila od roku 2005.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní
Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích
o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipováno tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Předem jsou také
stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Z daru, vhozeného koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo v obci nebo regionu, kde
se koledovalo (vrátí se do Oblastní charity Liberec), 15% využije na své projekty diecézní
Charita Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režii sbírky a na projekty Charity ČR.
Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům bylo pod záštitou Oblastní charity Liberec vykoledováno v lednu 2016 úžasných 233.363,- Kč. Takto skvělého výsledku bychom nemohli
dosáhnout bez pomoci dobrovolníků (jednotlivců, skupin, základních škol, farností, zájmových spolků…), kteří se do sbírky zapojují. Letos bylo zapojeno více než 300 dobrovolníků,
kteří si oblékli přes sto kostýmů a použili 96 kasiček.
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Z celkového výtěžku bylo 51,3% v kovových mincích a 48,7% v papírových bankovkách.
O tom, že koledníci to opravdu nemají lehké, svědčí i to, že výtěžek vážil 56,2 kg.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Tříkrálové sbírky
pořádané OCHL

ROK

VÝTĚŽEK

2005

46 102

2006

74 745

2007

80 805

2008

95 799

2009

53 955

2010

76 817

2011

81 464

2012

38 036

2013

155 015

2014

188 849

2015

205 983

2016

233 363

Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým.
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Rozdělení výtěžku ts2016
vykoledovaná
částka

VÝSLEDKY TS 2016 DLE OBCÍ A VYUŽITÍ VÝTĚ ŽKU

Liberec/ Arciděkanství

39 299

prevenci patologických jevů u dětí a mládeže a podporu handicapovaných a potřebných osob

Liberec- Ruprechtice

24 562

Hospic sv. Zdislavy

Liberec - Ostašov

10 688

Hospic sv. Zdislavy

Liberec- Hanychov

6 383

pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům

Liberec - ostatní

39 195

Domovy pro matky s dětmi v tísni, Domov pokojného stáří

Vratislavice nad Nisou

26 136

Letní tábory pro sociálně vyloučené děti + adopce na dálku

Český Dub

5 136

Adopce na dálku, podpora dětí ze ZŠ

Turnov

3 138

volnočasové aktivity sociálně handicapovaných dětí a mládeže

Hejnice

1 443

na podporu aktivit Mezinárodního centra duchovní obnovy pro
znevýhodněné osoby

Hodkovice nad Mohelkou

6 964

podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně
handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu
handicapovaných a potřebných osob

Hrádek nad Nisou

22 960

kompenzační pomůcky pro děti ze ZŠ, podpora nízkoprahového
centra Vagón

Chrastava

11 052

podpora sociálně handicapovaných dětí ze ZŠ

Kryštofovo Údolí

5 044

Hospic sv. Zdislavy

Nová Ves

7 817

Kompenzační pomůcky pro děti ze ZŠ a MŠ

Oldřichov v Hájích

1955

charitní ošetřovatelská služba

Kunratice

6 945

charitní ošetřovatelská služba

Krásný Les

5 739

podpora dětí s nemocí Motýlých křídel

Světlá pod Ještědem

3 458

podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně
handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu
handicapovaných a potřebných osob

Jablonec nad Nisou

5 449

pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky a ostatní lidé ohrožení
sociálním vyloučením, pomoc lidem bez domova

Celkem:

233 363 Kč
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Z našich činností
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ekonomické informace
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V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI:
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
obec Nová Ves
Nadace AGROFERT
Nadace EURONISA
Nadace PRECIOSA
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ŘmK farnost – arciděkanství Liberec
ŘmK farnost Veselí nad Moravou
Církev bratrská
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
Ewals Cargo Care spol. s r.o.
Magna Exteriors & Interiors 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
Václav Bahník
Sergey Myasoedov
Karin Cinibulková
Potravinová banka Liberec o. s.
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…

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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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
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www.charitaliberec.cz

