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CHARITA LIBEREC
Charita Liberec je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje své služby zejména v oblasti
sociální. Pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci realizovala jako Oblastní charita Liberec
již od 12. 3. 2001, kdy byla zřízena Biskupstvím litoměřickým a od července 2021 pomáháme
jako Charita Liberec.
ADRESA: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
TELEFON: 485 172 564, 732 729 106
Email: charitaliberec@charitaliberec.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 Charity Liberec:

Spolupracující organizace:

Mgr. František Sehoř, ředitel CHL
R.D.Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
R.D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek,
administrátor farnosti
Ing. Jakub Novák, laserový fyzik
MUDr. Vojtěch Novák, lékař

Charita Liberec:

• je součástí Římskokatolické církve
• nadřízeným orgánem je Diecézní
charita Litoměřice
• nejvyšší instancí je sídelní biskup
litoměřický

Charita Liberec a členství:

• Charita Česká republika (www.charita.cz)
• Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR

•
•
•
•
•

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Úřad práce ČR
Střední, vyšší odborné a vysoké školy
DIMATEX CS spol. s r.o.
Jiné pomáhající organizace

Právní postavení CHL:

• vlastní právní subjektivita
• člen celostátní Charity Česká republika,
která je členem Humanitarian Aid
Office European Commission
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V ROCE 2021 NÁS PODPOŘILI:
Liberecký kraj
MPSV
Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou
SM Jablonec nad Nisou
SM Liberec
Mikroregion Frýdlantsko
obec Nová Ves
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ŘmK farnost Chrastava
DCH Litoměřice
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec
GEREX Liberec s.r.o.
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Webasto Roof & Components Czech Republic
s.r.o.
FAQ-DANĚ s.r.o.
ChciSystem s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.
Rock Point a.s.
Technoindustry s.r.o.
1.Lužická, s.r.o.
Jan Aulický
Václav Bahník
Milan Beneš
Renata Beranová
Rudolf Bouda
Ing. Josef Franc
Irena Friblová
manželé Maděrovi

Martina Macháčková
Ladislav Mareš
Zdeněk Milfajt
Ing. Ivo Novák
Zdeňka Peřinová
Ing. Martina Slavíková
Ing. Jaroslav Smola
Pavel Sramota
Ing. Pavel Štekl
Ing. Jan Tauchman
Pavlína Troppová
Václav Vršecký
Renata Wallerová
Nadační fond pomoci
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…
Z celého srdce děkujeme Vám všem, kteří jste
s naší organizací nějak spřízněni, spjati, naši
činnost sledujete zpovzdálí anebo se na jejím fungování přímo podílíte. Víme, že doba
je těžká, proto s úctou a pokorou přijímáme
jakoukoli podporu z Vaší strany a uvědomujeme si, že nám tak prokazujete velkou důvěru.
Věřte, že si jí nesmírně vážíme a motivuje nás
k další činnosti, která sice není vždy jednoduchá, přesto nás těší, poněvadž přináší ovoce
v podobě spokojených klientů.
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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@charitaliberec.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 rodinného
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 odchodu 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 dvoulůžkových 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.
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DOMOV SV. VAVŘINCE – 2021
V roce 2021 byl běh našeho Domova a veškeré aktivity podstatně ovlivněny pandemickými
opatřeními.
V první polovině roku, vlastně až do června, byl náš Domov uzavřen a nemohli jsme
zajišťovat žádné návštěvy dobrovolníků, ani žádné programy od subjektů, se kterými
běžně během roku spolupracujeme. Co se týče aktivit, jednalo se pouze o takové, které
jsme mohli uskutečnit sami – šlo především o pravidelné cvičení, tréninky paměti, hraní
společenských her, promítání filmů a individuální práci s klienty.

Vzhledem k nemožnosti soukromých návštěv měli naši klienti možnost komunikovat se
svými blízkými prostřednictvím Skype, což alespoň trochu zmírnilo jejich tíživé pocity
vyplývající z izolace a pocitu osamocení.
Po částečném uvolnění opatření v červnu jsme opět mohli začít organizovat muzikoterapie s dobrovolnicí paní Radkou Hlubučkovou a osobní návštěvy dobrovolnice paní Věry
Čechové, která se klientům věnuje individuálně a povídá si s nimi. Obě paní dobrovolnice jsou mezi našimi klienty velmi vítané a oblíbené, obnovení jejich působení bylo pro
klienty skutečnou vzpruhou. Dalším důležitým momentem bylo i povolení rodinných návštěv. Nezapomněli na nás ani mladí sportovci z Vem Camara Capoeira Liberec a v červnu
k nám přijeli a předvedli nám své bojové umění.
Během letních prázdnin jsme se začali pravidelně vídat i s další dobrovolnicí paní Štěpánkou
Prýmkovou, se kterou si naši klienti rádi zazpívají, popovídají a zavzpomínají.
V červenci k nám znovu zavítalo pražské občanské sdružení Penthea pod vedením pana
Kolomazníka s programem Dravci v letu a agentura p. Jareše nám zprostředkovala ukázku
papoušků.
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S hudebními programy do Domova dorazily
děti ze ZUŠ Chrastava s paní Kačenovou a
také chlapci z Dětského domova Chrastava
s p. ředitelkou Machovou, koncem měsíce
také Duo Čenda a Pavlína.
Již tradičně, na konci prázdnin jsme se sešli
s turisty – seniory z Jablonce nad Nisou
a společně jsme si opékali buřty za hudebního doprovodu Dua Čenda a Pavlína.
V září proběhl v areálu našeho Domova
Den charity za účasti široké veřejnosti
a zástupců města Chrastava. Každý rok se
koná soutěž o nejlepší pokrm, tentokrát
byl připraven z brambor. Probíhaly i další
soutěže pro děti a pro dospělé, kterých se
účastnili jak klienti Domova tak veřejnost.
Vyvrcholením byl štafetový běh smíšených družstev (dítě, dospělý, senior) na
počest Emila Zátopka.
Na podzim jsme se věnovali pravidelným
aktivitám a během listopadu jsme se začali
připravovat na Vánoce, vyráběli jsme vánoční dekorace a pekli cukroví.
V prosinci vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se musel náš Domov opět
uzavřít a bohužel naši klienti přišli o bohatý předvánoční program, který vždy v tento
sváteční čas probíhá. To jsme se snažili alespoň částečně vynahradit u slavnostní štědrovečerní večeře, u které jsme si společně
povídali, zazpívali, zavzpomínali, zasmáli.
Sváteční chvíle nám i tentokrát zpestřilo
Duo Čenda a Pavlína, které zahrálo vánoční
koledy i písničky na přání.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří i v tomto těžkém roce nemysleli jen na sebe, ale
i naše klienty a věnovali nám svůj čas či přispěli finančně.
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ŽIVOT PANÍ VĚRY
Paní Věra se narodila v roce 1923 v Jindřichově Hradci. Rodina bydlela přímo na náměstí, v Langerově domě, který je dodneška významnou architektonickou památkou. Její tatínek Alois Lindner
byl účetní v textilním podniku místního německého majitele. Byl invalida z 1. světové války, neměl
levou ruku pod loktem. Byl to rakouský Němec a tato skutečnost hrála v budoucnosti velkou roli.
Maminka Albína, rozená Dvořáková, byla v domácnosti. V mládí absolvovala tzv. Knödelschule, rodinnou školu a poté do sňatku pracovala jako kuchařka ve Vídni. Od ní se paní Věra naučila výborně vařit.
Paní Věra byla prostřední ze tří sourozenců. Měla o rok starší sestru Irenu a o 7 let mladšího bratra Pavla.
Paní Věra byla i se svými sourozenci vychována v českém prostředí, chodila do české školy a do Sokola.
Nejčastější její vzpomínkou je koupání v rybníku Vajgar a na Pěneckém rybníku. Paní Věra vzpomíná:
„Vajgar je přímo v Hradci a kdo ho nepřeplaval, neuměl v očích místní omladiny plavat. Na Pěnecký
rybník jsem chodila s rodiči a sourozenci na celodenní výlety. S tatínkem jsme také chodili sbírat houby.“
V 15 letech nastoupila paní Věra do učení v textilním obchodě Kroupa. Sám pan majitel oslovil
její maminku s touto nabídkou: ,,Věrku, bych si hned vzal do učení“. Slovo dalo slovo a paní Věrka
se vyučila u pana Kroupy v obchodě. To zrovna začala druhá světová válka. Tatínek, jako Němec,
zaměstnaný navíc v německé firmě, se stal říšským občanem a z toho vyplynulo to, že za říšské občany
byli považováni všichni členové rodiny. Během války byla paní Věra nuceně nasazená na zemědělské
práce v Říši.
Její sestra Irena, která vystudovala obchodní školu, se během války seznámila s panem Vítězslavem
Žákem, protektorátním četníkem a v roce 1944 se jim narodila dcera. Po skončení války se Irena
a Slávek vzali a odstěhovali se do Višňové u Frýdlantu, kam byl Slávek odvelen. Rodina Lindnerova
spadala do odsunu, ale pan Žák vzal paní Věru tajně na doklady sestry Ireny k nim do Višňové. Paní
Věra s nimi pak žila až do roku 1953. Rodiče a bratr byli odsunuti do Rakouska a jejich počáteční
životní situace nebyla vůbec lehká, o zajištění živobytí se staral jejich patnáctiletý syn Pavel, bydleli
u vzdálené příbuzné.
Díky svému švagrovi našla paní Věra také práci v loutkovém divadle v Liberci. Zde se seznámila se
svým budoucím manželem panem Bohdanem, který v divadle pracoval jako loutkoherec. V roce
1953 byla na radnici ve Frýdlantu svatba, dle vyprávění pamětníků veliká. Manželé se přestěhovali
do Liberce, kde paní Věra bydlela až do svého nástupu do Domova sv. Vavřince. V roce 1955 se jí
narodil první syn Bohdan a po necelých třech letech syn Petr. Ten bohužel zemřel v pouhých 38 letech
na selhání ledvin.
V padesátých letech se podařilo paní Věře s manželem koupit bývalou zemědělskou usedlost
v Liberci na Aloisině výšině. Paní Věra zůstala s dětmi doma, pečovala o domácnost a hospodářství.
Paní Věra vzpomínala: „Opravdu bylo, co dělat, měli jsme slepice, králíky, velkou zahradu. Plody ze
zahrady jsem zavařovala, taky jsem nakládala zeleninu a ovoce. Starala jsem se o manželovi rodiče,
kteří s námi v domě žili.“ Manžel začal pracovat v divadle F. X. Šaldy jako stavěč kulis a později jako
jevištní mistr u souboru opery. Paní Věra brigádnicky pracovala jako osvětlovačka v divadle, poté
nastoupila do kanceláře materiálního skladu DFXŠ jako účetní a zde pracovala až do odchodu do
důchodu. Ale ani v důchodu paní Věra nezahálela, pracovala brigádně jako pokladní v obchodním
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domě Ještěd a dále ve výrobně lahůdek Centrum na Králově Háji v Liberci, zde přijímala telefonické
objednávky od odběratelů. Paní Věra pracovala do svých 75 let.
Dům paní Věry byl místem pro pravidelné setkávání celé široké rodiny. „Na zahradě i v chalupě to
žilo, zpívalo se, hrálo na harmoniku a pilo se víno, které manžel vyráběl z višní, které nám rostly
na zahradě.“ Bohužel museli dům obětovat a na jeho místě vyrostlo sídliště Franklinova. Manželé
dostali byt v panelovém domu na Králově Háji.
Léta v důchodu si paní Věra užívala společně s manželem, rádi chodili na výlety, občas vyjeli i na
„rekreaci“. Toto šťastné období ukončilo úmrtí manžela v roce 1992. Ale paní Věra stále brigádně
pracovala a turistickou štafetu po manželovi převzala její neteř Slávka. Ještě několik dalších let
vyráželi na výlety do Jizerských hor. S nejstarší neteří Irenou a jejím manželem jezdila paní Věra
o prázdninách na týden do Jindřichova Hradce, kde vzpomínali na minulost. V 78 letech prodělala
první operaci kyčelního kloubu a druhou absolvovala v téměř v 90 letech. Žila sama v bytě a dokázala se o sebe s dopomocí rodiny postarat až do svých 96 let.
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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: azylove.domy@charitaliberec.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: azylove.domy@charitaliberec.cz
Vedoucí Domova: Mgr. Hana Koubková

Poslání Domova pro matky s dětmi v tísni
Základním posláním Domovů pro matky s dětmi v tísni 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 vyhovující ubytování, sníženou finanční gramotnost či sníženou schopnost orientovat se v požadavcích
společnosti. Některé žadatelky jsou oběťmi domácího násilí.

HLAVNÍ CÍL DOMOVŮ:
• dosažení soběstačnosti uživatelky služby

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
uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

Sociální práce v Domovech sv. Moniky a sv. Anny

Pomoc azylových domů je poskytována celoročně a nepřetržitě. V roce 2021 jsme v Domově sv. Moniky pomohli 26 matkám a 51 dětem a v Domově sv. Anny 19 matkám a 27 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.
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POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVECH
PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
– DOMOVĚ SV. ANNY A DOMOVĚ SV. MONIKY
Sociální práce v Domovech
Hlavním cílem Domovů sv. Anny a sv. Moniky je dosažení soběstačnosti uživatelky služby.
Smlouvy o poskytování sociální služby jsou nastaveny individuálně dle potřeb konkrétních uživatelek.
Potřeby uživatelek jsou naplňovány v rámci individuálního plánování, přičemž jsou zohledňovány i cíle organizace. Při naplňování cílů individuálního plánu je uživatelce nápomocna klíčová pracovnice. Ta se s uživatelkou pravidelně setkává, individuální plán s ní vyhodnocuje a případně reviduje.

Řešení sociálně nepříznivé situace
Sociálně nepříznivá situace žadatelek o naši službu je vždy spojena s nedostatečným finančním zajištěním a se ztrátou bydlení. Prvotní snaha je tedy zaměřena na zajištění finančních prostředků
– zejména sociálních dávek. Doba potřebná k zajištění finančních prostředků byla individuální (dle
složitosti situace i schopností uživatelky). Po dosažení finančního zajištění se uživatelka s podporou
služby snažila najít vhodné následné bydlení. To se vzhledem ke složité situaci na trhu s byty dařilo
jen obtížně. Uživatelky se potýkaly s několik zásadními překážkami – nedostatek městských bytů,
předchozí dluhy, které jim neumožňovaly podat si žádost o městský byt, neochota pronajímatelů
poskytnout ubytování rodině podporované ze sociálních dávek.

Zhodnocení jednotlivých dílčích cílů
Základní stabilizace bylo dosaženo u většiny uživatelek služby. Tento cíl byl naplněn tím, že se uživatelka
přistěhovala do Domova, kde jí bylo poskytnuto přístřeší a v případě nutnosti i potraviny a hygiena.
Díky bezpečnostním opatřením zakotveným v Domácím řádu byl uživatelkám zajištěn i pocit bezpečí.
Pouze výjimečně se stalo, že uživatelka vypověděla Smlouvu o poskytnutí sociální služby po několika
dnech, aniž by byla její situace stabilizována.
Orientace ve vlastních právech a povinnostech. Samo individuální plánování klade důraz na autonomii uživatelky. Tím, že si stanovila cíle a kroky nezbytné k řešení problémů, přebrala zodpovědnost i za jejich naplňování. V tom byla podporována svojí klíčovou pracovnicí i dalšími odbornými
pracovníky Domova. Míra a způsob pomoci pracovníků Domova se odvíjel od kompetencí jednotlivých uživatelek.
Služba uživatelkám pomáhala v dosažení dávek státní sociální podpory i dávek hmotné nouze, v řešení problémů souvisejících s rodinným právem, podporovala je při hledání a udržení
zaměstnání. U dlouhodobě nezaměstnaných uživatelek se motivace k nalezení práce příliš
nedařila. Na dosažení tohoto cíle organizace měla podstatný vliv zhoršená epidemiologická
situace související s onemocněním covid19.
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Nalezení vhodného následného bydlení je jedním z nejobtížnějších úkolů uživatelky služby. Mnohé
uživatelky naší služby bohužel po odstěhování odešly do ubytoven nebo se vrátily k partnerům či rodinám, od kterých k nám přišly. Několik uživatelek využilo možnosti spolubydlení, některé odešly do
jiného azylového domu, jiným se podařilo získat komerční bydlení. V průběhu poskytování služby byla
uživatelkám nabídnuta možnost spoření na kauci, čehož některé uživatelky využily. V rámci Liberce
jsme spolupracovali s Centrem bydlení Liberec, prostřednictvím něhož získala jedna uživatelka naší
služby městský byt.
Dostatečné finanční zajištění a schopnost hospodařit s penězi. Většina uživatelek se nachází v hmotné
nouzi. Naše služba jim nabízela poradenství v oblasti získání sociálních dávek. Pokud uživatelky měly
problém vyjít s finančními prostředky, které měly k dispozici, byla jim nabídnuta pomoc v podobě
asistovaného hospodaření. U většiny uživatelek se podařilo finanční situaci během pobytu v Domově
stabilizovat.
Rodičovské kompetence. Služba nabízela uživatelkám základní poradenství ohledně zajišťování potřeb
dětí, pro distanční výuku pak zajistila přístup k počítači na online výuku. V rámci fakultativní podpory
se začala v Domovech realizovat etopedická péče, kterou pro své děti využilo několik uživatelek služby.
S dětmi byly řešeny problémy ve školní docházce či smysluplném naplňování volného času.
K posílení rodičovských kompetencí také přispěla pomoc externí rodinné terapeutky, která do Domovů
docházela.
Podpora ve využití lékařské péče. V případě, že uživatelka potřebovala pro sebe či své děti zajistit lékařskou péči, pracovníci Domova jí poradili, jak postupovat, případně jí lékařskou péči zprostředkovali.

Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb
Intenzivní spolupráce probíhala zejména s organizacemi poskytujícími terénní sociální služby, (Člověk v tísni, D.R.A.K, Romodrom, Most k naději,
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Návrat o.p.s.). V rámci
zajišťování navazujících služeb nejčastěji obracíme na Občanskou poradnu Liberec, kde uživatelky naší služby řeší zadluženost či otázky v oblasti
rodinného práva.
V případě, že uživatelka vyčerpala dobu pobytu v našem Domově nebo
chtěla jít bydlet s partnerem, obraceli jsme se na jiné azylové domy (Jonáš
v České Lípě či Azylový dům pro rodiny v Liberci, a další).
Dále jsme intenzivně spolupracovali s Potravinovou bankou Libereckého
kraje, díky které jsme mohli uživatelkám služby zajistit na přechodnou dobu
základní potraviny v případě, že byly zcela bez prostředků.
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CHARITNÍ ŠATNÍK
Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: 727 968 190
Email: satnik@charitaliberec.cz
Provoz Charitního šatníku byl v roce 2021 opět ovlivněn situací s Covid-19 a vládními restrikcemi. Snažili jsme se maximálně zachovat dostupnost šatníku,
abychom zvláště v měsících, kdy je nejvíce potřeba
teplé oblečení, byli schopni pomoci. Mimo ošacení poskytujeme lidem v nouzi obuv, ložní prádlo, deky, peřiny, kočárky a potřeby pro malé děti, hračky, nádobí
či malé domácí spotřebiče. Provoz šatníku zajišťují dvě
stálé pracovnice a několik dobrovolnic, které na základě
poukázek v roce 2021 rozdaly zdarma oděvy pro 586 lidí.
Do šatníku přispívá darováním ošacení mnoho jednotlivců i společností, proto můžeme klientům neustále
nabízet kvalitní zboží dle jejich potřeb. Spolupráce
se společností DIMATEX CS spol. s r.o., zajišťuje přísun konkrétního potřebného zboží, společnosti Lindex,
Funstorm s.r.o. a další nám příležitostně dodávají nové
zboží, které samy nevyužijí a společnost Rock Point nám
několikrát ročně dodává obuv.
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Přehled za rok 2021
Poukázek
za rok

Podpořených
osob
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82

Návrat o.p.s.

3

10

Úřad práce Liberec

25

52
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Tulipan

1

1

Charita Liberec

33

82

Centrum bydlení SM Lbc

38

39
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40

57
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4
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5
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6
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1

3
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1

Celkem za rok 2021

414
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR. Zahájena byla v roce 2000 a Charita Liberec
se připojila od roku 2003.
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.

Ani Tříkrálová sbírka se nevyhnula restrikcím spojených s Covid-19. Vzhledem k situaci jsme
byli nuceni učinit nelehké rozhodnutí – koledníci letos nebudou koledovat. Charita ČR operativně umožnila koledu zasílat přímo na účet cíleně pro jednotlivé Charity. I když tento
způsob Tříkrálové sbírky tak úplně neodpovídá její podstatě, lidé na koledu nezapomněli
a Charitě Liberec přispěli částkou 81.226,- Kč. Výtěžek byl rovným dílem rozdělen mezi osm
hlavních záměrů.
Věříme, že v příštím roce bude již vše, jak má být a koledníci se v lednu se svým požehnáním
opět rozejdou do měst a obcí.
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PŘEHLED ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU TS 2021
A JEHO VYUŽITÍ
Příjemce výtěžku

Využití sbírky

Centrum LIRA, z.ú.

Na podporu dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením
vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

ChOPS Liberec

podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Občanské sdružení HRÁDEK n. N.
- OSTROV ŽIVOTA z.s.

Pomoc vážně a dlouhodobě nemocným občanům z Hrádku
nad Nisou a okolí pomoc dle jejich konkrétních potřeb

NADĚJE, pobočka Jablonec nad Nisou

Podpora rodin s dětmi, matek samoživitelek a ostatních
lidí ohrožených sociálním vyloučením a na pomoc lidem
bez domova.

Hospic sv. Zdislavy

Podpora činnosti Hospicu sv. Zdislavy

DOMOV U SPASITELE
středisko Husitské diakonie

Podpora seniorů v Domově pro seniory

Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou

Podpora sociálních činností farnosti
a na projekt Adopce na dálku

Charita Liberec

Podpora provozu Charitního šatníku

foto archiv TS
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EKONOMICKÉ INFORMACE ORGANIZACE
Rozvaha ke dni 31.12.2021 v tis. Kč
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

2 075 Vlastní zdroje celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Nedokončený dlouhodobý majetek
Oprávky k DM celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost.movitým věcem

0
0
4 880
22
2 291
2 144
423
-2 805
-1 058
-1 747

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace a ost. zúčt. se SR
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Příjmy příštích období
Náklady příštích období

3 393
287
1
106
0
0
118
62
3 032
160
0
2 872
0
74
74
0

AKTIVA CELKEM

PASIVA

Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hosp. ve schval.řízení
Neuhraz. ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodové závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky z obch. vztahů
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ost. závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím SP a ZP
Ostatní přímé daně
Dotace a ost. zúčtování se SR
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

5 468 PASIVA CELKEM

3 253
3 414
3 004
410
-161
-161
0
0
2 215
79
79
994
-100
0
11
0
657
325
23
0
0
78
1 142
2
1 140
5 468

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2021 v tis. Kč (stav za OCHL celkem)
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Dar
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DNHM a HM
Zůst. cena prod. DNHM a HM

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

1 940
1 074
866
1 723
359
1
1 363
14 171
10 540
3 321
310
0
12
12
125
0
3
53
0
69
231
231
0

Tržby za vlastní výkony,zboží celkem
Tržby z prodej vl. výrobků
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Zúčtování fondů
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku celkem
Tržby z prodeje DNHM a HM
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

18 202 Výnosy celkem

5 747
0
5 747
38
26
0
12
0
0
669
669
11 587
11 587

18 041
-161
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VÝŇATEK ZE ZPRÁVY AUDITORA S VÝROKEM
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Vážení přátelé!
Tato výroční zpráva je stručným ohlédnutím za uplynulým rokem 2021 a přináší čtenáři možnost seznámit se s aktivitami Charity Liberec. A nebylo jich málo. Ať se jednalo o pomoc matkám s dětmi
v nouzi, spoluobčanům v seniorském věku či osobám ve finanční nebo sociální krizi, charitní pracovníci se pokoušeli vyjít potřebným vstříc a hledali způsoby, jak jejich prosbě o pomoc nejlépe vyhovět.
Rok 2021 byl druhým rokem, kdy se celá naše společnost musela vyrovnávat s dopady pandemie
Covid-19. V našich zařízeních se to projevilo především úzkostným dodržováním všech opatření, které
nám nařizovalo ministerstvo zdravotnictví. Byly omezovány návštěvy našich klientů, přísně se dodržovala hygiena na pracovišti a také se pravidelně testovalo. Jedním z přímých dopadů na Charitu Liberec
bylo i to, že Tříkrálová sbírka 2021 probíhala pouze on-line formou, vzhledem k celostátním nařízením,
a proto se tříkráloví koledníci nemohli vypravit do měst a obcí, koledovat v ulicích. I přes veškerou
naši snahu se postupně řada zaměstnanců i klientů během roku virem nakazila, s úlevou ale mohu
říci, že nikdo netrpěl těžkým průběhem choroby a všichni se úspěšně uzdravili.
Všechny tyto komplikace a těžkosti, které nám globální pandemie přinesla, ovšem nikterak nesnížily
pracovní nasazení a odhodlání charitních zaměstnanců. Stále bylo potřeba, věnovat se klientům
a jejich potřebám, to vše v ještě ztížených podmínkách. Všem zaměstnancům Charity Liberec proto
patří mé srdečné poděkování. Velmi si vážím vnitřního nasazení, se kterým ke svému poslání přistupují a jsem rád, že se to projevuje i na kvalitě poskytovaných služeb. Děkuji také všem přátelům Charity
Liberec i dobrovolníkům, jakož i sponzorům a dárcům, kteří pomáhají s financováním našich projektů.
Všechny obdržené prostředky byly využity na rozvoj charitního díla v Liberci a okolí.

Mgr. František Sehoř
ředitel Charity Liberec
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