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Oblastní charita liberec
Charita pomáhá všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, pohlaví,
náboženské vyznání či politickou příslušnost. Pomáhá zachovat lidskou důstojnost, základní lidská práva a vědomí rovnosti všech lidí a hodnoty každého jednotlivce.
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:
Bc. František Sehoř – ředitel

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

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 2017 nás podpořili:
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
obec Nová Ves
TJ Vodní stavby Tábor
Lesy ČR a.s.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ŘmK farnost arciděkanství Liberec
ŘmK farnost Chrastava
ŘmK farnost Jablonec nad Nisou
farníci z Frýdlantu
Církev bratrská
Obec Unitářů Liberec
DCH Litoměřice
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.
UNIBUILDING s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.
FUNSTORM s.r.o.
Rock Point a.s.
Lindex s.r.o.
TechnoIndustry s.r.o.
Nech s.r.o.
Hana Richterová
Jan Červeň
Václav Bahník
Renata Wallerová
Věra Střeštíková
Vít Kopecký
Monika Kocourová
Andrea Pajkrtová
Ing. Renata Beranová
Jaroslava Pholová
Karl Kolaczek
Karolína Veselá
Andrea Malířová
pořadatelé Author Cap
představitelé města Eichstatt
Potravinová banka Libereckého kraje, z.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.
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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 senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
(z důvodu imobility, inkontinence, poruchy orientace, onkologického onemocnění, které
nevyžaduje akutní zdravotní péči). 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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činnost v domově sv. Vavřince
v roce 2017
Pro naše klienty jsme i v roce 2017 připravovali pravidelné aktivity a minimálně jednou
měsíčně větší společenskou akci se zapojením širší veřejnosti. Mnoho pěkných chvil prožíváme při zcela neformálních setkáních a rozhovorech s našimi seniory. 			
Každé pondělí je muzikoterapie. Klienti si rádi společně zazpívají písně různých žánrů
a také se zapojují do doprovodu na hudební muzikoterapeutické nástroje. Muzikoterapie
probíhá skupinově pro mobilnější klienty a individuálně na pokojích pro klienty imobilní.
V úterý se koná skupinové cvičení a trénink paměti pod dohledem sociální pracovnice.
Cvičení probíhá s použitím různých pomůcek (molitanové míčky, masážní válečky,
overbally, kolíčky, apod.) a potom následuje trénink paměti (časová orientace, procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti, vzpomínky, témata dle aktuálního období a dění).
Středa je věnována společenským hrám nebo zpívání a předčítání. Společenské hry se volí
dle zájmu klientů, mezi nejoblíbenější patří číselné bingo. Zpívání se střídá s předčítáním
děl zejména českých autorů. Zpívání/předčítání probíhá ve skupině a také individuálně na
pokojích klientů. Ve středu odpoledne se v Domově sv. Vavřince koná mše svatá.
Individuální cvičení s klienty na lůžku probíhá každý čtvrtek s aktivizační pracovnicí a je přizpůsobeno kondici a možností klienta (nácvik sedu, stoje v chodítku, chůze v chodítku...).
V pátek probíhá promítání filmů na přání klientů.
Jednou za měsíc navštíví Domov sv. Vavřince oblíbený psí mazlíček a probíhá canisterapie.
Zaměřujeme se hlavně na imobilní klienty na lůžku, kteří nemají možnost zúčastnit se aktivit skupinových.
Jednou měsíčně probíhá také poslech vážné hudby s doprovodným slovem, kde přenášející ve svém programu představuje naše i světové významné představitele klasické hudby.
I mimo pravidelné aktivity jsme se v roce 2017 věnovali různým činnostem. Spolu s klienty
jsme vyráběli velikonoční a vánočních dekorace, jídelníček jsme si oživovali pečením oblíbených dobrot.
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Nechyběla různá vystoupení (dětí z MŠ, ZŠ, hasičského sboru, DD Chrastava, vystoupení
oblíbených kapel a pěveckých souborů, kouzelníka). Nedílnou součástí života v Domově
jsou procházky v parku a v blízkém okolí, posezení u ohně a opékání buřtů při různých událostech (čarodějnice, setkávání s důchodci z Jablonce nad Nisou), vítání oveček a další. Život
v Domově seniorům zpříjemňují i návštěvy rodinných příslušníků, přátel a dobrovolníků.

Mimo Domov klienti navštívili například chrastavské slavnosti a pořádali jsme výlety do Hejnic, Kryštofova údolí a Lázní Libverda.
Jednou z největších akcí byla oslava Dne charity, kde jsme měli příležitost osobně se seznámit s dětmi z dětského domova v Krompachu, kteří pod vedením pana Tomáše Slavaty
podnikli charitativní cestu na kolech k Baltskému moři. Výtěžek této akce věnovali Domovu
sv. Vavřince na nákup kompenzačních pomůcek.

Oblastní
charita
Liberec

Charita
Česká republika

Domov sv. Vavřince je umístěn v historické budově, která mu propůjčuje osobitý a rodinný
ráz, ale vyžaduje také náročnou údržbu a přizpůsobování moderním požadavkům na bydlení. V roce 2017 byla dokončena kompletní výměna špaletových oken v hlavní budově,
byly vyměněny dvoje vstupní dveře v hlavní budově a upraven chodník před hlavní budovou pro snadný průjezd invalidních vozíků. Společnost Unibuilding s.r.o. provedla na vlastní
náklady na balkóně v prvním patře hlavní budovy položení kamenného koberce a též upravila bezbariérově přístup. V závěru roku byl do budovy fary zbudován nový bezbariérový
nájezd. Věříme, že všechny úpravy zlepší podmínky pro kvalitní poskytování naší služby,
tedy i spokojenost klientů.

V průběhu roku byly pro větší komfort klientů přikoupeny nové invalidní vozíky a koupací
vozíky, bylo pořízeno několik nových polohovacích lůžek.
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život paní veroniky
Paní Veronika se narodila na Slovensku v katolické rodině v r. 1939 jako sedmé z deseti dětí
(+ jeden chlapec zemřel v devíti měsících na zápal plic doma, otci v náručí, což si dodnes
Veronika dobře pamatuje).
Otec pracoval v létě jako dělník v cihelně, v zimě jako švec. Šil i zimní válenky, které matka
chodila prodávat na vzdálené tržiště. Peníze musela přesně vrátit a otec je pak většinou
propil. Maminka vypomáhala na statku. Otec si další děti nepřál, už Veronika byla nechtěná a otcem odmítaná. A to později přišly ještě tři děti. O výchovu mladších dětí se starala
především o 13 let starší sestra Tonička, s ní měla Veronika pěkný vztah až do dospělosti.
Otec hodně pil, nenosil domů peníze, byl zlý na matku i na děti a tloukl je. Byli chudí a byl
to těžký život pro všechny. Matka měla hodně starostí, neměla na děti čas, nemohla jim
poskytnout dost lásky. Dodnes Veronika s pláčem vzpomíná, když onemocněla, jak na ni
matka byla zlá. Stále si tu bolestnou vzpomínku nosí v sobě.
Děti byly vedeny k náboženství, pravidelně chodily do kostela na mši. Veronika vzpomíná,
že někdy nešly se sestrou do kostela, protože neměly slušné šaty.
Hned po skončení povinné školní docházky v 15 letech nastoupila Veronika do práce na
statku. Výplatu musela odevzdávat doma, nic si nemohla koupit. Veronika s láskou vzpomíná na tetu, nejmladší sestru matky. Ta když zjistila, v jakých podmínkách Veronika žije, tak ji
pozvala k sobě do Podbořan a zařídila jí práci a později i malý byt. Veronika byla skromná,
pracovala u Vojenských statků ve Velichově u Karlových Varů, měla tam levnou stravu (4 Kčs
na den), otop a jiné naturálie, takže ušetřila a mohla si pořídit vlastní oblečení a postupně
si nakupovat výbavu.
V 25 letech se vdala, bydlela s manželem v Mníšku a v roce 1966 se jí narodila dcerka Marie. Manžel ale nebyl spolehlivý, platila za něj dluhy a po 4 letech se rozvedla. V té době již
čekala druhé dítě. Syn Zdeněk (1968) se narodil, když už bydlela s Marií v domku Státních
lesů ve Vítkově.
Veronika měla těžký život, stále pracovala u dobytka na statcích, ale byla pracovitá a obětavá. Vzpomíná, jak dostávala prémie za dobrou práci - každé 3 měsíce 300 Kč. O Vánocích vždy kupovala pro krávy „Štědrovku“ (vánočku), jak bývalo zvykem u sedláků. Byla vyhodnocena jako nejlepší pracovnice za celý kraj, poslali pro ni Tatru 603 a jela až do Plzně
pro slavnostní ocenění. Za to je na sebe pyšná a považuje to za největší úspěch v životě.
Dodnes si přesně pamatuje, jaké odměny dostala (váza, budík).
Celoživotní zátěž se projevila na jejím zdraví. Ve 34 letech Veronika onemocněla rakovinou prsu, po třech letech se situace opakovala a za další rok pak dostala invalidní důchod.
Několikrát proběhlo ozařování, prodělala několik operací, měsíc ležela po ozařování na plicním oddělení s podezřením na tbc, což se naštěstí neprokázalo.

Časem se projevila nepříznivá rodinná zátěž u všech jejích sourozenců a většina jich onemocněla rakovinou. Dnes už žádný z jejích sourozenců nežije. Veronika se mnohokrát setkala s nevlídným chováním lékařů a prožila mnoho nepříjemných zákroků, takže dnes spolupráci s lékaři odmítá.
Po revoluci získala domek ve Vítkově dcera s rodinou, se kterou tam Veronika bydlela ještě
více než 20 let. To už byla v invalidním důchodu, starala se o domácnost, vařila, pečovala
o drobné zvířectvo, zahradu a pomáhala s výchovou dvou vnuček. Vařila vždy pro celou
rodinu, a vzpomíná, že nejraději měli „rozlítané vrabce“ (španělské ptáčky). Dcera Marie
chodila do práce na směny, doma mnoho práce neodvedla. Pracovala v Textilaně, tkalcovala, pracovala na statku, šila v Hrádku.
Syn se dobře učil, vystudoval vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Pracoval nejdříve
jako voják z povolání. Pak odešel do civilu a dnes jezdí po Evropě s kamionem. Žije v Teplicích s přítelkyní, děti nemá. Mamince Veronice často telefonuje z cest.
S postupujícím věkem již Veronika plně nezvládala to co dříve, její zdravotní stav se horšil.
Často upadla, několikrát venku, kde jí vždy někdo pomohl vstát. Naposledy upadla doma
v kuchyni, nemohla se postavit a zůstala ležet asi dvě hodiny. Našla jí poštovní doručovatelka, když náhodou zůstaly otevřené vchodové dveře. Veronika si uvědomila, že již nemůže
zůstávat celé dny sama doma a nakonec raději požádala o umístění v Domově sv. Vavřince,
kde již dříve navštěvovala svoji příbuznou a domov znala. Na umístění čekala 7 měsíců. Nyní
je spokojená, i když si někdy trochu nerozumí se spolubydlící. Chodí pravidelně do kostela
a na mši v jídelně, poslouchá katolický rozhlas.
Zapsala Věra Čechová, dobrovolnice
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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: domovymatekochl@volny.cz
Vedoucí Domova: Mgr. Hana Koubková

Domov sv. Moniky

Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 103 964, 731 402 510
Email: domovymatekochl@volny.cz
Vedoucí Domova: Mgr. Hana Koubková

Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky
Základním posláním Domovů pro matky s dětmi v tísni je poskytnout přechodné ubytování
matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které nemají vlastní domov nebo tento domov nemohou užívat. Na základě individuálních potřeb a možností sestavujeme s uživatelkou plán
pro řešení její nepříznivé životní situace. Pomoc je vedena tak, aby podporovala aktivní přístup uživatelky. Sociální služba je pro potřebné z Libereckého kraje, případně z celé ČR.
Cíle domova:
- poskytnout přechodné ubytování
- poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy
- podpořit uživatelky při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
- poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení životní situace uživatelky
- podpořit schopnosti uživatelky potřebné k tomu, aby zvládala nároky,
které na ní současná společnost klade
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 2017 jsme poskytli ubytování a služby s tím spojené celkem 36 maminkám a 58 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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Domovy pro matky s dětmi
v tísni v roce 2017
Domovy sv. Moniky a sv. Anny poskytovaly během celého roku 2017 azylové ubytování matkám a jejich dětem, které se ocitly v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení.
Nabízená pomoc založená na profesionalitě a křesťanských principech se zaměřovala na
zmírnění následků nepříznivé životní situace a na získání dovedností vedoucích k pozitivním
změnám.
Uživatelky služby, které u nás v tomto roce pobývaly, se snažily využít pobytu v azylovém
domě k tomu, aby se zorientovaly ve svých potížích a uspokojivě je vyřešily.
Během celého roku probíhaly v Domovech různě zaměřené vzdělávací aktivity a také větší
akce, z nichž mnohé se mohly uskutečnit jen díky podpoře našich sponzorů – zejména firmy
Knorr-Bremse.
V rámci poznávání našeho města jsme navštívili Severočeské muzeum, Botanickou zahradu, multikino, Ekopark, Zoologickou zahradu a samozřejmě také Ještěd, neopominutelnou
dominantu Liberce. Další zajímavý výlet jsme podnikli do Jablonného v Podještědí, kde jsme
si prohlédli tamní baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Pěkné akce jsme si však užili i v našich Domovech. Již tradičně byla první větší událostí
roku 2017 slavnost spojená se svátkem Tří králů. S blížící se postní dobou jsme uspořádali
v prostorách Domova karneval, u jehož přípravy mohly maminky rozvinout svoji kreativitu
při výrobě zajímavých masek. Na zahradách našich Domovů jsme pálili Čarodějnice, slavili
Den matek, Den dětí nebo se u táboráku loučili s prázdninami. U příležitosti Dne charity
jsme se setkali v Domově sv. Vavřince s pracovníky a obyvateli tohoto charitního domova
pro seniory. Prosinec patřil hlavně našim dětem, které se radovaly z mnoha dárků nejen
od svých maminek, ale také od štědrých sponzorů. Maminky si velmi užily slavnostní vánoční večírek, který pro ně uspořádali zástupci firmy Knorr-Bremse.
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V souvislosti s oslavou Velikonoc a Vánoc pořádal Liberecký kraj prodejní trhy, na které
jsme s maminkami připravovali mnoho zajímavých výrobků. Liberecký kraj také vybral náš
Domov pro akci Strom splněných přání, která přinesla našim dětem spoustu vánoční radosti.
V průběhu pobytu v Domovech se maminky pravidelně zúčastňovaly vzdělávacích aktivit,
které pro ně pracovnice Domovů každý týden připravovaly. Maminky společně vařily, věnovaly se ručním pracím, vzdělávaly se v oblasti finanční gramotnosti, osobnostního rozvoje
či výchovy dětí.

Velkou pomocí pro uživatelky naší služby bylo také využití Charitního šatníku a Potravinové
banky.
V letošním roce probíhalo v Domově sv. Moniky několik významnějších stavebních oprav.
Jednalo se o rekonstrukci rozvodu elektřiny, úpravy suterénu a na konci roku byla opravena
společná koupelna a WC. Tyto úpravy značně vylepšily vzhled interiéru, ale byly pro nás
organizačně náročné a muselo dojít i k částečnému omezení provozu. V roce 2018 plánujeme pokračovat v modernizaci elektroinstalace a sociálních zařízení v Domově sv. Moniky.
V obou domovech budeme také průběžně obnovovat zařízení pokojů pro klientky.
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Naše Domovy dlouhodobě spolupracují s Magistrátem města Liberce, kde v rámci pracovní skupiny navrhujeme naše uživatelky na možnosti prostupného bydlení při přidělování
městských bytů. Některým maminkám se podařilo získat městský byt, ostatní po odchodu
z Domova využily pronájmu bydlení. V závěru roku jsme se také zařadili do programu Housing first.

Důležitou událostí pro oba domovy byl odchod dlouhodobé pracovnice a nyní vedoucí
domovů paní Marcely Kholové do zaslouženého důchodu. Novou vedoucí se stala Mgr.
Hana Koubková, která se práce chopila s vysokým profesním umem a skvělým lidským přístupem. Paní Kholová pracovala v OCHL téměř dvacet let a i díky ní mají naše azylové domy
vysokou profesionální úroveň poskytovaných služeb. Děkujeme a přejeme mnoho šťastných let a pevné zdraví!
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Příběh paní Lenky
Klientka Domova sv. ANNY

Paní Lenka žila tři roky se svým partnerem, se kterým má dvě malé děti – dvouletou Evičku
a ročního Tomáška. Do složité situace se paní Lenka dostala poté, co se s ní partner rozešel,
nebyla schopna zaplatit nájem a dostala výpověď z bytu. Vhledem k tomu, že neměla kam
jít, hrozilo umístění dětí do ústavní péče.
Paní Lenka přišla s dětmi do Domova sv. Anny v srpnu 2017 na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Paní Lenka se potýkala s mnoha problémy. Po rozchodu s partnerem byla ve špatném psychickém stavu a neměla dostatek financí, aby zajistila základní věci pro sebe a své děti. Díky
spolupráci s Potravinovou bankou Liberec a Charitním šatníkem se pro rodinu paní Lenky
podařilo tyto potřeby naplnit.
Po krátké době pobytu začalo být zřejmé, že péče o děti není ideální. Matka neuměla dodržovat pravidelný denní režim přizpůsobený potřebám dětí. Děti neměly pestrou stravu,
Evička v důsledku nedostatečné výživy neprospívala, a byla proto sledována nutriční poradnou. Děti vykazovaly známky opoždění psychomotorického vývoje. Evička nekomunikovala
ani se neusmívala. Při pohybu preferovala lezení po kolenou. Paní Lenka si problémy uvědomovala, ale neměla dostatečné dovednosti potřebné ke zlepšení situace.
Ve spolupráci s klíčovou pracovnicí si paní Lenka vytvořila individuální plán zaměřený
na problémové oblasti. Postupně se podařilo stabilizovat finanční situaci a navázat spolupráci s rodinnou terapeutkou, která paní Lence pomáhala s nabytím lepší psychické pohody.
Velkou pozornost jsme věnovali matčině péči o děti. V průběhu pobytu se zlepšilo dodržování denního režimu. Evička si zvykla na pestřejší stravu a díky tomu začala lépe prospívat.
Po nějaké době byla schopná navazovat komunikaci s okolím a na lidi kolem se stále více
usmívala.
Všechny tyto změny k lepšímu jsou pozvolné, ale my víme, že má smysl se o ně snažit.
Odměnou nám za to je Eviččin úsměv.
Zapsala Hana Koubková
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charitní šatník
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: +420 727 968 190
E-mail: satnikochl@volny.cz
Charitní šatník je služba pro potřebné z Liberce a okolí. 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.
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Mimo ošacení jsme potřebným schopni poskytnout obuv, ložní prádlo, kočárky a potřeby
pro malé děti i hračky.
CHARITNÍ ŠATNÍK
Oblečení lze také zakoupit za symbolickou cenu. Získané finanční prostředky jsou použity
na provoz
šatníku,
který zajišťují dvě stálé pracovnice a několik dobrovolnic.
Charitní
šatník
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Do šatníku
darováním ošacení mnoho jednotlivců. Formou sbírek spolupracujeme
Telefon:přispělo
727 968 190
Email:
satnikochl@volny.cz
s Církví
bratrskou
v Liberci, společností Magna, KÚ Libereckého kraje, se společností DIMATEX CS spol. s r.o., Rock Point a.s., Funstorm s.r.o. a dalšími.

Přehled za rok 2017

Charitní šatník je služba pro potřebné z Liberce a okolí. 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
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seznam věcí, které člověk potřebuje. Poukázka může být vystavena pro jednu osobu, ale i pro celé rodiny.
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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.
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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.
Tříkrálovou sbírku jsme v Liberci zahájili Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Antonína Velikého. Poté se koledníci rozešli po Liberci a do okolních měst a obcí. Jsme rádi, že se tato
krásná tradice vrací a rozšiřuje do stále více měst a obcí a je v našem kraji příznivě přijímána.
Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům se v roce 2017 pod záštitou Oblastní charity
Liberec vykoledovalo 283.211,- Kč. Výtěžek byl použit dle předem schválených záměrů.
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s tři sta dobrovolníků, kteří použili přibližně 200 kostýmů a koledovali do 96
ek. Z celkového výtěžku bylo 48,06 % v kovových mincích a 51,94 % v papírových
oprvé byla větší část výtěžku v papírových bankovkách než v mincích, ale i tak sbírka

Sbírky se účastnilo přes tři sta dobrovolníků, kteří použili přibližně 200 kostýmů a koledovali
do 96 zapečetěných pokladniček. Z celkového výtěžku bylo 48,06 % v kovových mincích
a 51,94 % v papírových bankovkách. Letos tak poprvé byla větší část výtěžku v papírových
bankovkách než v mincích, ale i tak sbírka vážila 63,6 kg.
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kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si
u, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
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přehled výtěžku ts 2017
a jeho využití
vykoledovaná
částka
Liberec

Vratislavice nad Nisou

148 311

31 591

Hospic sv. Zdislavy, Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince, rehabilitační, rekondiční a ozdravné pobyty, terapie pro handicapované, lehce
mentálně postižené a po onkologické léčbě, pomoc handicapovaným
a znevýhodněným občanům
Letní tábory pro sociálně vyloučené děti, adopce na dálku

Český Dub

6 451

LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením

Hodkovice nad Mohelkou

5 260

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

Hrádek nad Nisou
Chrastava
Kryštofovo Údolí

27 490

Podpora logopedické péče, Hospic sv. Zdislavy

8 357

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

10 544

Hospic sv. Zdislavy

Oldřichov v Hájích

1 967 Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Mníšek

2 276 Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Višňová

6 194 Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nová Ves

8 943 Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Turnov

3 546 Podpora pěstounské péče

Krásný Les

8 977 Podpora handicapovaného chlapce

Kunratice

6 689 Seniorka z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou

Světlá pod Ještědem

Jablonec nad Nisou
Celkem

756 Letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných
rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob
5 859 Pomoc lidem bez domova
283 211 Kč

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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slovo závěrem
Vážený čtenáři
Výroční zprávy Oblastní charity Liberec,
latinské slovo „caritas“ bývá překládáno jako
„milosrdná“ láska, tedy láska k bližním nabízející milosrdnou, nezištnou pomoc. Může být
snadné zapomenout na to, že i v dnešní době
jsou mezi námi lidé, kteří právě tyto akty milosrdenství potřebují. Ať se jednalo o osoby
v životní krizi, bez střechy nad hlavou či v nouzi
sociální nebo finanční, Oblastní charita Liberec
zde pro ně byla i v roce 2017.
S potěšením mohu říci, že úroveň kvality
našich sociálních služeb dosahuje vysoké úrovně nejen díky profesionálnímu přístupu a nasazení pracovníků a pracovnic OCHL, ale také
kvůli jejich ochotě a hluboké úctě ke každému
člověku. Byly to právě pracovnice a pracovníci
Azylových domů pro matky s dětmi, Domova
seniorů i Charitního šatníku, kteří se vždy pohotově snažili vycházet všem potřebným vstříc
a zajistit pro ně hledanou pomoc. Velmi proto všem pracovnicím a pracovníkům Oblastní
charity Liberec děkuji, díky nim jsou naše sociální služby stále vyhledávané a žádané.
Mé poděkování patří také 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 pomáhají v Charitním šatníku, jejich dobrovolná práce může být pro
nás všechny inspirací, vzorem i povzbuzením.

Je mou milou povinností poděkovat 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.
Děkuji Vám všem, kteří nezapomínáte na potřebné mezi námi a s Oblastní charitou Liberec
pomáháte šířit obětavost, naději a milosrdnou
lásku – „caritas“.

Bc. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec
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Oblastní charita Liberec děkuje
všem sponzorům a lidem dobré vůle,
kteří nás podporují v naší činnosti
a nejsou jim lhostejné osudy lidí,
kteří se dostali do nepříznivé
životní situace.

DĚKUJEME…

Číslo účtu: 2900623173/2010

www.charitaliberec.cz

