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Vážení přátelé!

Tato výroční zpráva Vám přináší ohlédnutí 
za uplynulým rokem 2018 a umožňuje sezná-
mit se s aktivitami Oblastní charity Liberec, 
jež byla i v tomto roce připravena pomáhat 
těm, jež se nacházeli v tíživé životní situaci. 
Ať se jednalo o pomoc matkám s dětmi, 
seniorům nebo osobám ve finanční či sociál-
ní tísni, charitní pracovníci se obětavě pokou-
šeli vyjít potřebným vstříc a hledali způsoby, 
jak jejich prosbě o pomoc nejlépe vyhovět.   

Pro mne osobně je toto ohlédnutí za rokem 
2018, i přes nejrůznější starosti a komplikace, 
příjemné. Velmi mne těší, že kvalita posky-
tovaných služeb je v Oblastní charitě Libe-
rec stále na vysoké úrovni a naše služby jsou 
proto vyhledávané a žádané. Není to ale 
pouze kvalitní práce a profesionalita, kterou 
Oblastní charita nabízí. Charitní pracovní-
ci jsou především charakterističtí lidským 
přístupem, ochotou a úctou ke každému 
člověku, ve své práci tak zhmotňují ono 
„Caritas“ tedy milosrdnou lásku k bližnímu.

Dovolte mi proto poděkovat pracovníkům 
Oblastní charity Liberec, všem kteří se po-
dílí na chodu Azylových domů pro matky 
s dětmi, Domova seniorů i Charitního šatní-
ku. Velmi si jejich práce vážím a oceňuji nasa-
zení, s nímž ke své nelehké službě přistupují. 
Mé poděkování patří také dobrovolníkům, 
kteří neváhají a svůj čas a práci věnují pomoci 
druhým. 

ÚVOD

Mgr. František Sehoř 
ředitel 

Byli s námi i v roce 2018 a je skutečně povzbu-
divé vidět, že i v dnešní uspěchané době, exis-
tují lidé, kteří pokládají tuto nezištnou pomoc 
druhým za smysluplnou a potřebnou činnost. 

Samozřejmě je pro mne milou povinností 
poděkovat také všem sponzorům a dárcům, 
kteří Oblastní charitu Liberec podpořili mate-
riálně či finančně a zajistili tak chod charitních 
zařízení. Přijměte prosím mé ujištění, že vaše 
dary byly využity tam, kde jich bylo nejvíce 
potřeba. 
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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: Mgr. František Sehoř – ředitel

Rada Oblastní charity Liberec:
Mgr. 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
 

OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC

Charita pomáhá všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, pohlaví, nábožen-
ské vyznání či politickou příslušnost. Pomáhá zachovat lidskou důstojnost, základní lidská práva 
a vědomí rovnosti všech lidí a hodnoty každého jednotlivce. 

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      
   Euro pean Commission
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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

Posláním Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince 
je poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými 
a pečovatelskými službami v prostředí podobnému jejich původním domovům, kde je 
seniorům umožněno prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti 
a pohody.

Základní poskytované služby:
•   poskytnutí ubytování
•   poskytnutí stravy
•   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•   aktivizační činnosti
•   sociálně terapeutické činnosti
•   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina
Podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
se v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince poskytují pobytové služby zejména 
osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov svatého Vavřince nabízí seniorům kvalitní ošetřovatelskou péči v zařízení rodin-
ného typu. Poskytovaná péče vychází z přání a aktuálních potřeb klienta, snažíme se 
o vytvoření klidného, bezpečného prostředí, které má blízko domácí atmosféře. 

Domov svatého Vavřince se nachází v barokní budově katolické fary, kde do roku 1993 žily 
řádové sestry Kongregace Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Po jejich odcho-
du byla budova fary adaptována na domov seniorů a bylo zde vytvořeno 20 míst pro klien-
ty s potřebou celodenní péče. Klienti mají k dispozici 2 třílůžkové pokoje, 5 dvoulůžkových 
pokojů a 4 jednolůžkové pokoje. Součástí hlavní budovy je výtah vybudovaný v roce 2000. 
Vedlejší budova fary má bezbariérový přístup. Areál Domova svatého Vavřince obklopuje 
rozlehlý park, kde v letních měsících chováme ovce.

Domov pokojného stáří
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V roce 2018 pokračovaly naše pravidelné aktivity, mezi které patří muzikoterapie, caniste-
rapie, kompenzační cvičení a trénink paměti, hraní společenských her, promítání filmů pro 
pamětníky, poslechy vážné hudby a zpívání lidových písniček.  Nově se mezi tyto aktivity 
zařadily i pravidelné návštěvy mladých dobrovolníků – dětí ze ZŠ Chrastava. Svůj čas trávi-
ly, za pěkného počasí procházkami a povídáním si s našimi klienty v parku. Za chladného 
počasí hrály s našimi obyvateli různé společenské hry nebo společně vyráběli. 

Během roku jsme se mimo jiné věnovali i ručním činnostem a tvoření, a to jak na jaře, 
kdy jsme připravovali výrobky na velikonoční trhy, tak v době adventu, kdy jsme zhoto-
vovali vánoční ozdoby a dekorace. V souvislosti s těmito svátky jsme pekli různé pečivo, 
preclíky, koláčky, vánočky či cukroví.

Na jaře, jako každý rok, se k nám do parku vrátily ovečky, které jsou potěchou pro mysl 
a duši všech našich klientů.  

Letní měsíce patřily výletům, letos jsme se podívali do Jablonného v Podještědí, Raspena-
vy, Jítravy  a na Ještěd.

Rok  2018 v Domově sv. Vavřince 
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Našimi pravidelnými hosty na jaře i na podzim jsou hudebníci pan Zdeněk Černohouz 
a pan Jaroslav Šolc z Olomouce, kteří vždy klienty potěší českými a moravskými písně-
mi za doprovodu harmoniky a kytary. Několikrát  nám  přišly zazpívat i děti z dětského 
pěveckého sboru Jiřičky při ZŠ Chrastava, děti z Dětského domova Chrastava, děti ze ZUŠ 
Chrastava, děti z DD Krompach. Se zájmem jsme shlédli vystoupení mladých bojovníků 
z Vém Camara Capoeira Liberec. Podvakrát jsme se sešli se seniory z DPS Burianka 
z Liberce, kteří nás obdarovali vlastnoručně vyrobenou keramikou, a se kterými se vždy 
rádi vidíme a popovídáme si. Nezapomněli na nás ani senioři – turisté z Jablonce nad 
Nisou, se kterými každoročně opékáme buřty.

V červnu děti ze ZŠ Chrastava uspořádaly pro veřejnost v parku Domova svatého Vavřince 
akci „Den se zvířaty“. Naši klienti si odpoledne toto odpoledne radostně prožili, potěšili se 
se zvířecími mazlíčky dětí a také se zapojili do volby o nejsympatičtější zvířátko.
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Paní Helena se narodila v České Třebové. V láskyplné péči prarodičů prožila své rané dětství 
až do věku šesti let.  Pamatuje si, že její dědeček byl listonošem, jezdil s koňským povozem 
a poštu ohlašoval trubkou. S koníčkem Ferdou často zajížděl na náměstí, kde si Ferda neza-
pomněl ukrást mrkvičku od paní zelinářky.  Paní Helena ráda chodívala s dědou na houby 
na Pernštejn a všichni i s babičkou často chodívali na procházky do blízkého okolí.  Babička 
byla doma, starala se o domácnost a drobné zvířectvo, měli králíky a kočku.   Dědeček byl 
sečtělý muž, paní Helena si vybavuje velkou knihovnu plnou knih, ze kterých si vybavuje 
hlavně Palackého spisy a dílo Aloise Jiráska. První knihu, kterou paní Helena dostala, byly 
právě Jiráskovy Staré pověsti české s ilustracemi od Mikoláše Alše.  Paní Helena vzpomíná 
i na svého pradědu, s kterým zažila spoustu legrace.  

Paní Helena si hrávala se svým jen o deset let starším strýcem Jarkou a spolu zlobívali 
babičku. Jednou prý babička upekla koláč a schovala ho do komory, aby vychladl. Děti 
neváhaly a hned půlku koláče ukradly a snědly. Výprask však vždy odnesl pouze Jarka. 

Paní Helena chodívala na procházky do místního okrasného parku Javorka, který dostal 
jméno podle pramene, který v něm vyvěrá. Pramenu se přisuzovaly zázračné účinky a byl 
opředen legendou, že kdo si otře oči jeho vodou, bude mít navždy ostrý zrak. Paní Helena 
tak učinila a potvrzuje pravdivost pověsti.  Jedna ze vzpomínek na procházky v parku se 
váže ke dvěma mývalům, kteří tam žili. Při jedné z procházek jim nabídla kostku cukru 
a mývalové jej máchali v potůčku tak dlouho, až se jim úplně v tlapkách rozpustil.

S dědečkem a babičkou se pravidelně každý rok vydávali na křížovou cestu v poutním místě 
zvaném „Na horách“ v Kozlovském hřbetu. 

Ve věku 6 let, když paní Helena nastupovala do školy, přestěhovala se ke svému tatínkovi, 
který bydlel a pracoval na severu Čech, v Chotyni. První čtyři roky chodila paní Helena do 
jednotřídky v Dolní Suché, pátou třídu navštěvovala v Chotyni. Šestou a další třídy absol-
vovala již v Chrastavě. Babička a děda paní Heleně velice chyběli a pravidelně každé léto 
o prázdninách se za nimi do České Třebové vracela. 
 
Po ukončení základní školy začala paní Helena pracovat, nejdříve jako tkadlena v podniku 
STAP v Hrádku nad Nisou. 
 
Vdávala se velice brzy, v osmnácti letech. Záhy se manželům narodily tři děti, dva synové 
a jedna dcera. Manžel paní Heleny však zanedlouho vážně onemocněl a posléze umřel. 
Veškerou starost o výchovu dětí nesla dál paní Helena sama. Dlouhá léta pracovala jako 
vedoucí kantýny v Bekonu v Hrádku nad Nisou, a to až do doby než odešla důchodu. 

Životní příběh paní Heleny



Charita 
Česká republika 

 
Oblastní  
charita
Liberec

Později ji postihla vážná zdravotní příhoda, která jí paralyzovala. Paní musela podstoupit 
složitou operaci srdce v Praze, nicméně již zůstala nepohyblivá. Po návratu z nemocnice 
o ní pečovala vnučka Lucka v Hrádku nad Nisou.  Následně paní Helena pobývala ještě určitý 
čas v rehabilitačním centru v Kladrubech, kde ještě měla zachovanou částečnou mobilitu 
pomocí invalidního vozíku. Její stav se však nadále zhoršoval, nakonec paní Helena zůsta-
la v úplné nehybnosti dolních končetin. Chvíli se opět o paní starala vnučka, později byla 
převezena do nemocnice ve Frýdlantu a zanedlouho poté do našeho Domova sv. Vavřince 
v Chrastavě.
 
Největším koníčkem paní Heleny je četba. Má ráda téměř všechny žánry, ráda čte detektiv-
ky, zamilované romány, historické romány i knihy o vesmíru. Knížky si vyměňuje s obyvatel-
kami našeho domova, s kterými si vždy ráda popovídá.  Čte také časopisy a sleduje televizi. 
Má ráda zvířata a vždy se těší na foxteriérku Zuzanu, s kterou se pravidelně vídá v rámci 
canisterapie.
 
Největší potěchou jsou pro paní Helenu návštěvy rodiny. Paní Helena má šest vnoučat, 
čtyři vnučky, dva vnuky a dvouměsíčního pravnoučka. Na další pravnouče, které přijde 
na svět v dubnu, se již nyní moc těší.
 
Přes svůj nelehký osud nás paní Helena dennodenně obdarovává svým úsměvem a optimis-
mem. Děkujeme za ně, paní Heleno!  
 
zapsala Katarína Jelínková, pracovník aktivizace
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Poslání domova pro matky s dětmi v tísni
Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Moniky je poskytnout 
přechodné ubytování matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou 
životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit. 

Nepříznivá sociální situace našich žadatelek je důsledkem jednoho či několika negativních 
sociální jevů. Jedná se zejména o nízké příjmy rodiny, předluženost, nemožnost získat vyhovu-
jící ubytování, sníženou finanční gramotnost, či sníženou schopnost orientovat se v požadav-
cích společnosti. Některé žadatelky jsou oběťmi domácího násilí.

Hlavní cíl domova sv. Moniky:
•   soběstačná uživatelka 

Dílčí cíle Domova sv. Moniky: 
•   uživatelka, která dosáhne základní stabilizace
•   uživatelka, která se orientuje ve vlastních právech a povinnostech
•   uživatelka, která je schopna samostatně řešit svou životní situaci
•   uživatelka, která je schopna samostatně hospodařit s penězi
•   uživatelka, která zajišťuje potřeby dětí, jež má ve své péči
•   uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

 

 

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
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Pomoc azylových domů je poskytována celoročně a nepřetržitě. V roce 2018 jsme v Domo-
vě sv. Moniky pomohli 16 matkám a 26 dětem a v Domově sv. Anny 17 matkám a 29 dětem.
Při poskytování sociální služby jsme se zaměřovali na individuální potřeby uživatelek. Podle 
nich si uživatelky stanovovaly osobní cíle, které pak s pomocí klíčové pracovnice naplňovaly. 

Uživatelky do Domovů přicházely v době, kdy již delší čas setrvávaly v nevyhovujícím pro-
středí. Některé žily doslova na ulici, jiné v bytech, které byly odstřiženy od dodávky služeb 
nebo v nich současně pobýval nadlimitní počet obyvatel. Matkám tak v krajních případech 
hrozilo, že jejich děti budou umístěny do institucionálního zařízení. Nenaplnění základních 
potřeb spojené se strachem o osud rodiny vytváří na člověka velký tlak. Po nástupu do 
Domova jsme proto nejčastěji řešili základní stabilizaci. Domov uživatelkám a jejich dětem 
poskytl klidné a bezpečné zázemí, a v případě nutnosti i potraviny a hygienické prostředky. 

K základním činnostem azylového domu patří i pomoc při prosazování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V této oblasti jsme uživatelkám poskytovali 
základní poradenství a řešili s nimi mnoho věcí, které vyplývaly z jejich potřeb. Služba uživa-
telkám pomáhala v dosažení dávek státní sociální podpory i dávek hmotné nouze, podporo-
vala je při hledání zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnané uživatelky se snažila motivovat 
k nalezení práce.

Další podpora byla zaměřena na finanční gramotnost, posílení rodičovských kompetencí 
a také na osobnostní rozvoj. V rámci osobnostního rozvoje jsme uživatelkám nabízeli pomoc 
rodinné terapeutky, se kterou jsme v roce 2018 navázali velmi dobrou spolupráci.

Sociální práce v Domovech 
sv. Moniky a sv. Anny
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Kromě práce na řešení životní situace uživatelek naší služby jsme se snažili pobyt v Domo-
vech zpestřit různými zajímavými aktivitami. Díky podpoře sponzora firmy Knorr-Bremse ČR 
jsme s maminkami a dětmi absolvovali návštěvy DinoParku Plaza Liberec, EKOParku Liberec, 
ZOO či kina, a na konci roku jsme se zúčastnili večírku, který pro nás tento sponzor již tradič-
ně připravuje. Díky vstřícnosti Firmy Denso si naše maminky užily účast na akci Family Day. 
Příjemné chvíle jsme ale také trávili při aktivitách v našich Domovech, které si maminky 
za pomoci pracovnic připravily samy. 
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Opravy v interiéru Domova sv. Moniky
V roce 2018 probíhala v Domově sv. Moniky práce částečná oprava elektrorozvodů. Navázali 
jsme na první etapu z roku 2017, při níž bylo takto upraveno jedno patro Domova.

 

Spolupráce s dalšími subjekty
Intenzivní spolupráce probíhala zejména s organizacemi poskytujícími terénní sociální služ-
by, (Člověk v tísni, D.R.A.K). Dále jsme spolupracovali s Potravinovou bankou Libereckého 
kraje, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a příslušnými úřady práce.

V rámci spolupráce s obcemi se vedoucí Domova pravidelně účastnila pracovních skupin 
pro Bydlení, Prostupné bydlení a Housing first, a skupiny pro Děti a mládež, které pracují 
při Statutárním městě Liberec.
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Příběh paní Kateřiny
Na konci června roku 2018 přišla do našeho Domova sv. Moniky paní Kateřina, které se 
v srpnu mělo narodit děťátko. Místo v azylovém domě jí zajistil její starší bratr. Požá-
dala jsem paní Kateřinu, zda by byla ochotna podělit se o svoji zkušenost s pobytem 
v našem azylové domě. Paní Kateřina souhlasila, a tak jsem jí položila několik otázek, 
na které písemně odpověděla.

P: Jaký byl Váš život před příchodem do azylového domu?

K: Můj život před příchodem do azylového domu nebyl vůbec dobrý. V tu dobu jsem byla 
uživatelkou drog – pervitinu. Tuto drogu jsem užívala asi od střední školy, díky tomu jsem 
také přišla o vše, na čem mi záleželo a co jsem měla ráda. O kamarádky, a hlavně o svou 
rodinu a první dcerku.

Žila jsem z toho, co mi kdo dal a bydlela jsem u známých a také chvilku na ulici. Neměla 
jsem práci, a tak jsem se dostala i k menším krádežím, např. jídla. 

P: Kdo vás v tu dobu podporoval?

K: V tuto dobu mě nepodporoval nikdo, byla jsem sama, pořád jsem si myslela, že mi má 
pomoct má rodina, ale tak to není. Musíte chtít vy sám/sama a pak se váš život dá do těch 
správných kolejí.

P: Jak těžké bylo rozhodnutí využít služeb azylového domu?

K: Do azylového domu jsem se dostala díky mému nejstaršímu bratrovi. Vůbec jsem 
si nedokázala představit, jak tu budu žít. Byla jsem zvyklá pořád někde mezi lidma, 
moc jsem se toho bála.

P: Čeho se týkaly vaše obavy?

K: Mé obavy se týkaly azylového režimu, který každá maminka musí dodržovat. 
Byla jsem zvyklá dělat si, co chci, a vracet se, kdy chci.
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P: Jak se změnil váš život příchodem do azylového domu? 
(Co pro Vás bylo těžké? Jak se Vám v Domově žije? Pomohla Vám v něčem služba 
azylového domu či pracovníci?) 

K: Můj život se změnil, dovolím si napsat, o sto procent. Během mého pobytu v azylové 
domě se mi narodila dcerka, i díky ní je můj život bohatší a díky ní hrdě abstinuji. 

Díky pobytu v azylové domě a mé abstinenci se mi do života opět vrátila má rodina a naše 
vztahy jsou velmi dobré. Jsem ráda a jsem moc vděčná mému bratrovi, že mi to tu zařídil, 
jsem tu moc spokojená, bez téhle pomoci nevím, kde bych dnes s dcerkou byla.
Také jsem si díky bratrovi a pracovnicím z azylového domu vyřešila všechny úřady a nějaké 
mé dluhy. Díky nim si plním všechny své cíle.

P: Jaké máte představy a plány po odchodu z azylového domu?

K: Po ukončení smlouvy v azylové domě bych si chtěla najít byt, ve kterém budu vychovávat 
svou malou dcerku. Chtěla bych jí vytvořit stálý a krásný život, který si zaslouží.
Také mám v plánu fungovat jako matka a řádně se starat o svou rodinu. Po mateřské mám 
 v plánu najít si práci a fungovat, tak jak mám.

P: Děkuji paní Kateřině a přeji jí, aby své sny naplnila.

Hana Koubková, vedoucí Domova pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Moniky.
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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 pod-
mínky 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 stálé pracovnice a několik dobrovolnic.

Do šatníku přispělo darováním ošacení mnoho jednotlivců. Formou sbírek spolupracuje-
me 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

Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: +420 727 968 190
E-mail: satnikochl@volny.cz

 

charitní šatník
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Vyřízené
poukázky

Podpořené 
osoby

Naděje 65 68

Návrat o.p.s. 5 5

Úřad práce Liberec 34 52

MÚ Hrádek n. N. 1 1

OCHL 17 40

MÚ Chrastava 2 7

Člověk v tísni 53 59

Tulipan 2 684

SM Liberec 57 115

Arciděkanství 10 14

Celkem 2018 249 365
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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.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdra-
votním 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 větši-
na 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 se v roce 2018 pod záštitou Oblastní charity 
Liberec vykoledovalo 351 785,- Kč. Výtěžek byl použit dle předem schválených záměrů.

tříkrálová sbírka
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města vykoledovaná 
částka

využití peněžní částky

Liberec 188 439  Hospic sv. Zdislavy, Charitní šatník, rehabilitační, rekondiční a 
ozdravné pobyty, terapie pro handicapované, lehce mentálně 
postižené a po onkologické léčbě, pomoc handicapovaným a 
znevýhodněným občanům

Český Dub  13 983  LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením podpora 
letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných 
rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a 
potřebných osob

Hrádek nad Nisou  33 018  podpora potřebných seniorů a dětí, podpora logopedické péče

Chrastava 11 678  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Kryštofovo Údolí 16 799  Hospic sv. Zdislavy

Oldřichov v Hájích 2 430  podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Mníšek 2 991  podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Višňová 4 085  podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nová Ves 10 596  potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Frýdlant 16 645  podpora nemocného dítěte, Charitní šatník

Turnov 2 791  Charitní šatník

Krásný Les 16 009  podpora nemocného dítěte

Kunratice 5 580  senior z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou

Světlá pod Ještědem 3 680  letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných 
rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a 
potřebných osob

Jablonec nad Nisou 23 061  pomoc lidem bez domova, podpora potřebných seniorů a dětí

Přehled  výtěžku  TS  2018 
a  jeho  využití

Celkem 351 785 Kč
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Sbírky se účastnilo přes tři sta dobrovolníků, kteří použili přibližně 200 kostýmů a koledovali 
do 94 zapečetěných pokladniček. Z celkového výtěžku bylo 43,86 % v kovových mincích, 
56,14 % v papírových bankovkách a sbírka vážila 70,74 kg.

rok výtěžek 
(Kč)

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

2017 283 211

2018 351 785  

vykoledované Výtěžek OCHL dle let

Přehled výsledků Tříkrálové sbírky pořádané OCHl

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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ekonomické informace
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Zpráva auditora za rok 2018
Výňatek ze zprávy auditora z výrokem
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Z celého srdce děkujeme za poskytnutou pomoc všem výše jmenovaným, všem anonym-
ním dárcům i všem spolupracovníkům, pomocníkům, dobrovolníkům a přátelům.

V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI: 
Liberecký kraj

Statutární město Liberec
Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou
obec Nová Ves

Lesy ČR a.s.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

ŘmK farnost Chrastava
farníci z Frýdlantu

Církev bratrská
DCH Litoměřice

KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
Ewals Cargo Care spol. s r.o.

Magna Exteriors & Interiors s.r.o.
Fehrer Bohemia, s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.

DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.

FUNSTORM s.r.o.
Rock Point a.s.

TechnoIndustry s.r.o.
1.Lužická, s.r.o.

Hana Richterová
Jan Červeň

Václav Bahník
Ing. Renata Beranová

T. Syrotiuková
Ing. J. Tauchman
Ing. H. Kuncová
T. Makuševová

K. Veselá
J. Fiedlerová

pořadatelé Author Cap
Potravinová banka Liberec o. s.

Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…
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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


