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Ministerstvo kultury ČR
Statutární zástupce: 
Mgr. František Sehoř – ředitel

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. 

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 

   litomřický

OCHL a členství:
•   Charita Česká republika (www.charita.cz)
•   Asociace poskytovatelů sociálních 

   služeb ČR

Spolupracující organizace:
•   Oddělení sociálně právní ochrany dětí
•   Úřad práce ČR
•   Střední, vyšší odborné a vysoké školy
•   Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
•   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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Z celého srdce děkujeme za poskytnutou pomoc všem výše jmenovaným, 
všem anonymním dárcům i všem spolupracovníkům, pomocníkům, 

dobrovolníkům a přátelům.

Liberecký kraj
Statutární město Liberec

Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou
Město Frýdant
Obec Nová Ves

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

ŘmK farnost Chrastava
Církev bratrská
DCH Litoměřice

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

Magna Exteriors & Interiors s.r.o.
Webasto Roof & Components Czech Republic 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.
Kamýk Daunen s.r.o.

Lubor Kitzler
René Vokurka

Bohdan Pokorný
Jan Červeň

Václav Bahník
Marek Novák

manželé Maděrovi
Ing. J. Tauchman

David Landa
Ing. Renata Beranová

Ludmila Čaranková
pořadatelé Author Cap

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…

 

V ROCE 2019 NÁS PODPOŘILI:
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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 sv. Vavřince nabízí seniorům kvalitní ošetřovatelskou péči v zařízení rodinné-
ho typu. Poskytovaná péče vychází z přání a aktuálních potřeb klienta, snažíme se 
o vytvoření klidného, bezpečného prostředí, které má blízko domácí atmosféře. 

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

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ
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Uplynulý rok byl rokem činorodým. Byl to rok plný zajímavých událostí, podnětů, prožitků 
i nových zkušeností. 

Neodmyslitelnou součástí našich pravidelných programů se stala setkávání s hudbou 
v jejích nejrůznějších podobách, ať už mluvíme o muzikoterapii (skupinové a individuální), 
poslechu vážné hudby, povídání si o ní, pořádání různých hudebních vystoupení (jednot-
livců, uměleckých uskupení a dětských sborů).   

Po celý rok jsme se věnovali pravidelnému cvičení a tréninkům paměti (aktuality, reminis-
cence, kalendárium, slovní hrátky), hraní společenských her (nejoblíbenější se stalo Bin-
go a Co víš o Česku), tvoření (velikonoční a vánoční dekorace), pečení a přípravě různých 
pochutin (velikonoční mazance, jidáše a preclíky, křížaly, vánoční cukroví), promítání filmů 
na přání.  Za vhodného počasí jsme mnoho času věnovali procházkám a posezením venku, 
příležitostně i výletům. Koncem léta jsme si jeden takový udělali k vodní nádrži Kristýna 
v Hrádku nad Nisou a vychutnali tamější atmosféru. V předvánočním čase jsme si prohlédli 
svátečně vyzdobena  náměstí v Chrastavě a v Hrádku nad Nisou a také jsme zajeli podívat 
se na venkovní betlém v Kryštofově údolí, vytvořený akademickým malířem Josefem Jírou.

ROK 2019 V DOMOVĚ SV. VAVŘINCE 
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Průběžně jsme se setkávali s veřejností a přáteli při různých příležitostech (pravidelné 
bohoslužby, jarní vítání oveček, opékání buřtů se seniory z Jablonce, Den Charity, turnaj 
v Mölkky pro veřejnost, posezení se seniory z DPS Burianova Liberec a návštěva tohoto 
DPS, a další).

Pro velkou oblíbenost u klientů jsme nejen pokračovali v zooterapii, ale znásobili jsme její 
četnost. V rámci canisterapie jsme se zaměřili zejména na individuální canisterapii, skupi-
nová canisterapie byla z důvodu nespolehlivosti provozovatele ukončena.

Loni opět pobývalo na naší zahradě stádo oveček, které svou přítomností osvěžily a zpes-
třily naše procházky a posezení v parku. Koncem školního roku děti z chrastavské ZŠ opět 
uspořádaly Den se zvířaty a předvedly nám své mazlíčky. Nově jsme navázali spolupráci 
s pražským občanským sdružením Penthea, které se specializuje na programy o přírodě 
a hned na úvod nám připravili mimořádnou ochutnávku své činnosti  -  setkání se sovami.

A na závěr velké poděkování všem, kteří nám věnovali tu největší hodnotu – svůj čas. 
Máme na mysli nesmírně důležité a pro naše klienty zcela zásadní pravidelné návštěvy 
dobrovolníků, kteří svým zájmem a milým slovem přispívali k duševní pohodě našich 
obyvatel.  Naše zvláštní poděkování patří zejména paní Radce Hlubučkové, paní Věře 
Čechové, paní Štěpánce Prýmkové, paní Bohdaně Hezckové, paní Ireně Michalíkové 
a panu Ivanu Žákovi.
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Pan Miloš se narodil v roce 1937 v Levicích na Slovensku, kde také vyrůstal, krátce pak 
s rodiči bydlel v Topolčanech. Otec působil jako vládní voják a během 2. světové války, mezi 
lety 1940-1941 se museli ze Slovenska vystěhovat do Čech. Rané dětství prožil pan Miloš 
bez otce, tatínek se aktivně účastnil války, nejdříve bojoval na straně italských partyzánů, 
posléze po boku Britů a zpět do vlasti se vrátil v rámci zformované československé jednotky.
Po návratu otce bydlela celá rodina pospolu, vzhledem k jeho povolání  se museli často 
stěhovat, chvíli bydleli ve Skřivani, poté v Hrdlívu u Kladna, v Rakovníku a v Libochovi-
cích. Zde pan Miloš absolvoval základní a měšťanskou školu.  Již na „měšťance“ měl jasno 
v tom, jakým směrem se bude ubírat jeho pracovní život, toužil stát se zeměměřičem.  Podal 
si přihlášku na střední zeměměřičskou školu, ale nebyl přijat. Kamarádi tatínka, který byl 
v té době již po smrti, mu nabídli zaměstnání u Geodézie v Ústí nad Labem a posléze mu 
pomohli dostat se na Vyšší průmyslovou školu Praze, kde pan Miloš úspěšně absolvoval 
studium. 
Po ukončení studia začal pracovat na umístěnku jako geodet u Geodézie v Liberci.  Násle-
dovaly dva roky povinné vojenské služby, po jejímž ukončení se pan Miloš do Liberce vrátil  
ve firmě působil celý svůj život.  Jako geodet se pohyboval po Severočeském kraji a prováděl 
terénní technické práce, tj. zaměřování, vytyčování a dohled při různých stavbách (stavby 
budov, sídlišť, silnic, železnic, atd..). V paměti mu utkvěly zvlášť významné realizace, které 
byly jeho dílem a na které je právem pyšný, např. vytyčení kolejiště pro bagry a těžkou 
techniku pro pozemní těžbu firmy Uran u Mimoně, dále vytyčení výškové budovy Výzkum-
ného ústavu textilního v Liberci, dnešní budovy Krajského úřadu Liberec, zaměření, vytyčení 
a dohled výstavby rychlostní silnice mezi Bílým Kostelem a Libercem.
Pan Miloš měl svou práci rád, stala se mu koníčkem, rád přijímal výzvy a nejednou hledal 
řešení složitých úkolů, kterých se jiní vzdávali. Přitom si našel čas i na záliby. Již v mládí začal, 
jako samouk, kreslit a malovat, vzpomíná na to, jak na průmyslové škole namaloval na stěnu 
ve třídě výjev ze života zeměměřičů. Naplno se kreslení a malování začal věnovat po návratu 
z vojenské prezenční služby, a jak říká, od ruky mu šly hlavně kreslené vtipy. Náměty pro 
ně čerpal z vojenského života.  Vytvořil kolem 600 vtipů a ty byly uveřejněny v časopisech 
Voják, Průboj, Obrana lidu a v dalších.  Začal i s olejomalbou a pastelem, maloval pro sebe 
a několik obrazů věnoval svým kamarádům a známým.  
Mezi jeho další záliby patřil sport, zvláště volejbal, nohejbal, běžky, turistika. Byl nadšeným 
kanoistou a sjel všechny české řeky a mnoho slovenských. Také horolezectví jej okouzlilo 
a spolu s kamarády vylezl několik věží v Jizerských horách. Léta působil jako rozhodčí v kla-
sickém lyžování (běžky a skoky na lyžích) a rozhodčí Jizerské padesátky. Zdá se až nemožné, 
že mu ještě vybyl čas i na samostudium historie, umění a četbu.
Pan Miloš má manželku a dvě děti, syna a dceru.  Dcera podědila malířské nadání a mimo 
jiné ilustrovala knihu, syn je úspěšným IT manažerem. Jakoby si každý z nich si ze všestran-
nosti pana Miloše pro sebe vybral to svoje. Pan Miloš se těší i ze dvou vnuček a zdá se, 
že i ony budou pokračovat v jeho šlépějích, ať již uměleckých nebo technických. 

Zapsala K. Jelínková, aktivizační pracovnice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PANA MILOŠE 
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Poslání Domova pro matky s dětmi v tísni
Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni - Domova sv. Anny a Domova sv. Moni-
ky 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 DOMOVŮ:
 

•   soběstačná uživatelka

DÍLČÍ CÍLE DOMOVŮ:
•   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
•   sociálně terapeutické činnosti
•   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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Sociální práce v Domovech sv. Moniky a sv. Anny
Pomoc azylových domů je poskytována celoročně a nepřetržitě. V roce 2019 jsme v Domo-
vě sv. Moniky pomohli 22 matkám a 43 dětem a v Domově sv. Anny 18 matkám a 26 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. 
Během roku 2019 k nám přicházely matky, které se svými dětmi neměly vyhovující bydlení, 
byly bezprostředně ohroženy bezdomovectvím a hrozilo umístění dětí do institucionální 
péče, což je pro rodinu vždy velmi traumatizující.

Po nastěhování do Domova jsme se zaměřovali na základní stabilizaci. Kromě střechy 
nad hlavou a zajištění zázemí pro přípravu stravy jsme v některých případech poskytovali 
i potraviny a hygienické potřeby.

Následně jsme se pak s uživatelkami naší služby zaměřili na řešení problémů, které s je-
jich složitou sociální situací souvisely nebo k ní přímo vedly. Služba uživatelkám pomáhala 
v dosažení dávek státní sociální podpory i dávek hmotné nouze, podporovala je při hledá-
ní zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnané uživatelky se snažila motivovat k nalezení prá-
ce. Hlavním úkolem pak bylo najít vhodné následné bydlení. V roce 2019 se dvěma našim 
uživatelkám podařilo získat byt v projektu Housing First.

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 spolupracujeme již druhým rokem.
Kromě práce na řešení životní situace uživatelek naší služby jsme v Domovech pořádali 
různé akce, jež byly zaměřeny na podporu rodinných aktivit. 

Opravy v interiéru Domova sv. Moniky
V roce 2019 pokračovala v Domově sv. Moniky práce částečná oprava elektrorozvodů. 
Navázali jsme na první dvě etapy z roku 2017 a 2018, při níž byla takto upravena dvě patra 
Domova. 

Spolupráce s dalšími subjekty
Intenzivní spolupráce probíhala zejména s organizacemi poskytujícími terénní sociální 
služby, (Člověk v tísni, D.R.A.K, Most k naději, Romodrom). Dále jsme spolupracovali 
s Potravinovou bankou Libereckého kraje, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a přísluš-
nými úřady práce. V rámci spolupráce s obcemi se vedoucí Domova pravidelně účastnila 
pracovních skupin pro Bydlení a pro Děti a mládež, které pracují při Statutárním městě 
Liberec.

DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
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v Domově sv. Moniky 28. 8. 2019 – 16. 4. 2020

Paní KVĚTO, paní JITKO, paní DANIELO, paní PETRO a paní VEDOUCÍ. 

Ještě jednou vám všem chci moc poděkovat! Na to, jak jsem se ze začátku obávala 
a i jen ta představa že bych se měla stěhovat na azyl pro matky s dětmi, mě děsila. Ale teď 
jsem za to opravdu ráda, možná to bude znít divně, ale i vděčná a možná mě to taky mělo 
potkat nebo spíš jsem měla potkat já vás... Protože díky vám všem jsem ušla kus trnité cesty 
a ukázali jste mi ten správný směr života! Všem moc děkuji za podporu a ochotu. PANÍ KVĚ-
TO, vám hlavně mockrát děkuji za vaší trpělivost se mnou, za to že díky vám vím, že vše někdy 
není takové, jak to zrovna vypadá, za sílu nic nevzdávat postavit se věcem čelem a bojovat. 
Jo a děkuji, že jste se mnou vždy mluvila upřímně a na rovinu, během chviličky jste mě po-
znala a věděla o mně a mé povaze tolik jako byste mě znala léta. Jsem moc ráda, že jsem 
měla vás jako klíčovou pracovnici. Jste super človíček, všichni jste super lidičky! Paní vedou-
cí, vám také moc děkuji za vaší ochotu, toleranci a určitě taky trpělivost.
Mám vás všechny moc moc ráda, bude se nám s dětmi dlouho stýskat.

NAPSALA NÁM KLIENTKA LENKA
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Charitní šatník se za pět let své působnosti stal důležitou službou pro potřebné z Liberce 
a okolí. Věci z Charitního šatníku jsou určeny především občanům, kteří se ocitli v hmot-
né 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 organiza-
ce, 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 dob-
rovolnic.

Do šatníku přispívá darováním ošacení mnoho jednotlivců i společností, proto můžeme 
klientům neustále nabízet kvalitní zboží dle jejich potřeb. Formou sbírek spolupracujeme 
s Církví bratrskou v Liberci, společností Magna, KÚ Libereckého kraje, se společností DIMA-
TEX 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
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Přehled poukázek 2019 podle měsíců
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Poukázek
za rok

Podpořených 
osob

Naděje 107 108

Návrat o.p.s. 7 7

Úřad práce Liberec 23 34

Tulipán 2 3

OCHL 56 128

MÚ Chrastava 2 5

Člověk v tísni 66 91

Most k naději 3 3

SM Liberec 51 88

Arciděkanství 6 12

Romodrom 27 41

MÚ Hrádek n. N 2 2

Centrum PROTĚŽ 1 4

Celkem za rok 2019 353 526
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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 koncipovaná 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 Diecéz-
ní 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 2019 pod záštitou Oblastní charity 
Liberec vykoledovalo 345.261,- Kč. Výtěžek byl použit dle předem schválených záměrů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Sbírky se účastnilo přes tři sta dobrovolníků, kteří použili přibližně 200 kostýmů a koledovali 
do 90 zapečetěných pokladniček. Z celkového výtěžku bylo 40,57 % v kovových mincích, 
59,43 % v papírových bankovkách a sbírka vážila celkem 67,11 kg.

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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vykoledovaná 
částka

Český Dub 17 493        LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením, podpora letních 
volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravot-
nické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob

Frýdlant 24 925        Podpora rodiny se zdravotně postiženými dětmi

Hrádek nad Nisou 32 868    Ostrov života, o.s, kompenzační pomůcky pro potřebné žáky

Chrastava 15 820    Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
Domov sv. Vavřince

Jablonec nad Nisou 20 234    Podpora handicapovaných a znevýhodněných osob, rodiny s dětmi, 
matky samoživitelky a ostatní lidé ohrožení soc. vyloučením

Krásný Les 16 658    Podpora rodiny se zdravotně postiženými dětmi

Kryštofovo Údolí 10 735    Hospic sv. Zdislavy

Kunratice    Senior z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou

Liberec     Hospic sv. Zdislavy, Domovy pro matky s dětmi, Domov seniorů, 
Charitní šatník, prevence patologických jevů u dětí a mládeže, 
pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům

Mníšek    Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nová Ves     Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Oldřichov v Hájích     Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Světlá pod Ještědem     Podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapo-
vaných rodin, zdravotnické pomůcky a podpora handicapovaných 
a potřebných osob

Višňová
    Podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Celkem 345 261 Kč

PŘEHLED VÝTĚŽKU TS 2019 A JEHO VYUŽITÍ

5 265

177 961

2 900 

9 488

4 684

4094

2 136
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Rozvaha ke dni 31.12.2019 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem 1 636 Vlastní zdroje celkem 2 843
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Jmění celkem 2 854
Software 0 Vlastní jmění 2 854
Dlouhodobý hmotný majetek 4 453 Fondy 0
Pozemky 22 Výsledek hospodaření celkem -11
Stavby 2 186 Účet výsledku hospodaření -11
Samostatné movité věci 2 245 Výsledek hosp. ve schval.řízení 0
Oprávky k DM celkem -2 817 Neuhraz. ztráta minulých let 0
Oprávky ke stavbám -906 Cizí zdroje celkem 1 942
Oprávky k samost.movitým věcem -1 911 Dlouhodobé závazky 0
Krátkodobý majetek celkem 3 149 Krátkodové závazky celkem 1 403
Pohledávky celkem 211 Dodavatelé 108
Odběratelé 53 Ostatní závazky z obch. vztahů 0
Poskytnuté provozní zálohy 86 Přijaté zálohy 0
Pohledávky za zaměstnanci 0 Zaměstnanci 0
Nároky na dotace a ost. zúčt. se SR 11 Ost. závazky vůči zaměstnancům 692
Jiné pohledávky 61 Závazky k institucím SP a ZP 399
Krátkodobý finanční majetek celkem 2 920 Ostatní přímé daně 112
Pokladna 112 Dotace a ost. zúčtování se SR 0
Ceniny 88 Jiné závazky 9
Účty v bankách 2 720 Dohadné účty pasivní 83
Jiná aktiva celkem 18 Jiná pasiva celkem 539
Příjmy příštích období 18 Výdaje příštích období 2
Náklady příštích období 0 Výnosy příštích období 537
AKTIVA CELKEM 4 785 PASIVA CELKEM 4 785

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2019 v tis. Kč  (stav za OCHL celkem)

Spotřebované nákupy celkem 1 937 Tržby za vlastní výkony,zboží celkem 5 759
Spotřeba materiálu 1 061 Tržby z prodej vl. výrobků 5
Spotřeba energie 876 Tržby z prodeje služeb 5 754
Služby celkem 1 610 Ostatní výnosy celkem 116
Opravy a udržování 131 Zúčtování fondů 83
Cestovné 1 Úroky 0
Ostatní služby 1 478 Jiné ostatní výnosy 33
Osobní náklady celkem 10 347 Tržby z prodeje majetku celkem
Mzdové náklady 7 632 Tržby z prodeje DNHM a HM 0
Zákonné sociální pojištění 2 412 Přijaté příspěvky celkem 967
Zákonné sociální náklady 303 Přijaté příspěvky (dary) 967
Ostatní sociální náklady 0 Provozní dotace celkem 7 545
Daně a poplatky celkem 15 Provozní dotace 7 545
Ostatní daně a poplatky 15
Ostatní náklady celkem 273
Ostatní pokuty a penále 0
Úroky 1
Dar 185
Manka a škody 0
Jiné ostatní náklady 87
Odpisy, prodaný majetek 216
Odpisy DNHM a HM 216
Zůst. cena prod. DNHM a HM 0
Náklady celkem 14 398 Výnosy celkem 14 387
Výsledek hospodaření -11

AKTIVA PASIVA

EKONOMICKÉ INFORMACE ORGANIZACEPŘEHLED VÝTĚŽKU TS 2019 A JEHO VYUŽITÍ
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VÝŇATEK ZE ZPRÁVY AUDITORA S VÝROKEM
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Mé srdečné poděkování patří také dobrovol-
níkům, 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 chari-
tu Liberec podpořili finančně či materiálně, 
mohu Vás ujistit, že Vaše dary byly využity na 
pomoc těm nejpotřebnějším. „Caritas“ zna-
mená akt milosrdné lásky. Děkuji Vám všem, 
kteří jste s Oblastní charitou Liberec pomá-
hali šířit „Caritas“ v roce 2019.

Mgr. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec

Vážený čtenáři,

je mou milou povinností, přispět několika 
závěrečnými slovy.

Výroční zpráva, kterou nyní držíte v rukou, 
Vám přináší stručný přehled činností a akti-
vit Oblastní charity Liberec, jimž se během 
loňského roku věnovala. 
Na svých několika stranách popisuje nejen 
těžké životní příběhy a mnohdy pohnuté osu-
dy, ale také příklady návratu do společnosti 
či znovuobjevené naděje. 
Stejně jako v letech předchozích byl totiž 
i rok 2019 naplněn aktivní pomocí potřeb-
ným 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 seniory, matky s dětmi bez pří-
střeší či osoby sociálně vyloučené, pracovníci 
Oblastní charity Liberec se vždy obětavě sna-
žili vycházet všem potřebným vstříc a pokou-
šeli se zajistit pro ně žádanou pomoc.
Jsou to právě charitní pracovníci, díky nimž 
jsou sociální služby Oblastní charity Liberec 
vyhledávané a žádané. Bez lidského přístu-
pu, ochoty a úcty ke každému člověku by 
nebylo možné udržet si tak vysokou úroveň 
kvality poskytovaných služeb a proto mne 
velmi těší, že si sociální služby Oblastní chari-
ty Liberec tuto pomyslnou úroveň stále drží. 
Všem pracovníkům Oblastní charity Liberec 
za jejich pracovní nasazení velmi děkuji.

SLOVO ZÁVĚREMVÝŇATEK ZE ZPRÁVY AUDITORA S VÝROKEM
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Oblastní charita Liberec děkuje všem, 
kteří nás podporují v naší činnosti, 

za pomoc a sounáležitost 
s lidmi v nepříznivé životní situaci. 

DĚKUJEME…

Číslo účtu: 2900623173/2010

www.charitaliberec.cz


