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                                          II. 

 

 
Úvodní slovo  

 
Právě se Vám do rukou dostává Výroční zpráva Farní 

charity Česká Lípa za uplynulý rok 2007. Byl to pro nás rok 

dynamický, ale i složitý, který v mnoha ohledech určoval příští 

charakter organizace. V tomto roce jsme se potýkali se zásadním 

nedostatkem financí a při jejich shánění jsme vynakládali 

obrovské úsilí. Tato situace nás přivedla k doposud 

nevyzkoušeným postupům. Například se nám podařilo od města Česká Lípa získat, s podporou 

Diecézní charity Litoměřice, bezúročnou půjčku. Obrátili jsme na sebe pozornost představitelů 

města, zkvalitnila se komunikace s potenciálními sponzory, medializací a prezentací se 

organizace dostala do širšího povědomí ostatní veřejnosti.  

Úspěšně jsme prošli Inspekčním šetřením kvality poskytovaných sociálních služeb 

v Domě Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni. V tomto ohledu organizace odvedla veliký kus 

práce a nadále své úsilí zaměřuje na další rozšiřování a zkvalitňování našich služeb ve prospěch 

klienta. V průběhu roku se také stabilizoval pracovní tým a k řešení problémů přistupujeme 

společně, s odhodláním a s vírou v kladný výsledek.  

Lidský rozměr v naší práci je důležitým faktorem. Vytvářením hodnot, jakými jsou láska, 

porozumění, přátelství, vzájemná úcta a životní pokora, nabízíme potřebným kotvu, ke které se 

mohou vracet v obdobích svých životních krizí.  

 

Poděkování 

 

      Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří podporují Farní charitu. Také díky Vám 

se nám daří měnit neutěšené lidské osudy. 

      Děkuji otci biskupovi Mons. P. Posádovi, panu děkanovi římskokatolické církve V. 

Matějkovi, otci Janovi, faráři Evangelické církve M. Lukáškovi, p. Bošovi z Jednoty bratrské a 

všem duchovním, kteří nám pomáhají svou službou a motlitbou. Děkuji ředitelce Diecézní 

charity Růženě Kavkové a kolektivu jejich spolupracovníků. 

      Za finanční spoluúčast na jednotlivých projektech děkuji Ministerstvu práce a sociálních 

věcí ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Krajskému úřadu Libereckého kraje, Správě uprchlických 

zařízení MV ČR, Úřadu práce v České Lípě, Městu Česká Lípa. 

      Upřímně pak děkuji všem partnerům, sponzorům a dárcům, kterým není lhostejný osud 

druhých lidí. V neposlední řadě poděkování patří také všem dobrovolníkům a zaměstnancům 

Farní charity, kteří obětavě a na profesionální úrovni pomáhají těm, kteří pomoc naléhavě 

potřebují.  

Věříme, že naše služby pro potřebné jsou bohulibým dílem, které nás naplňuje dobrým 

pocitem, který se nedá ničím nahradit. Naše náruč je otevřená a naše víra v dobro nezlomná. 
 

S  úctou Eva Ortová – ředitelka  FCHCL 
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                                                                       III. 
 

                      POSLÁNÍ,  VZNIK,  PŮSOBNOST,  STRUKTURA 

 
 Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle Kodexu 

kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena litoměřickým diecézním 

biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou. Zároveň je součástí Diecézní charity 

Litoměřice a členem Sdružení Charity České republiky a mezinárodní organizace CARITAS.  

Řídí ji její ředitelka, poradními orgány jsou rada Farní charity a  ekonomická rada Farní charity, 

přímým nadřízeným je ředitelka Diecézní charity Litoměřice. 

 Posláním Farní charity je pomoc potřebným a trpícím ve smyslu učení církve, podle vzoru 

Ježíše Krista, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. 

   Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kolegiích, 

které se konají v rámci Charity České republiky a společně zaměřených projektů. Díky úspěšné 

realizaci projektů financovaných v rámci Evropského sociálního fondu, získala organizace dobré 

jméno a uznání od dalších spolupracujících subjektů – např. Policie ČR, MěÚ Česká Lípa, 

Nemocnice Česká Lípa atd. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční 

struktura.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Objekt Farní charity Česká Lípa 
Dubická 992        

 

 

 

 

 

                                                                               

                 

                Objekt Farní charity Česká Lípa 
                Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni,                                                                                                                      

                 Dubická 2189 
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                                                         IV.                                                                
 

 

  PŘEHLED  PROJEKTŮ  FARNÍ  CHARITY ČESKÁ LÍPA  V ROCE  2007 

 

 
DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 

Poskytuje komplexní pomoc a péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tísni a obětem 

domácího násilí, a to formou individuálního přístupu k řešení jejich aktuálních problémů.  

 

KLUB VELRYBA – KLUB PRO DĚTI 

Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ze spádové oblasti a děti 

z Domu Jonáš. 

 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ 

Poskytuje pracovní příležitosti pro zdravotně handicapované lidi, kteří pobírají částečný nebo 

plný invalidní důchod. 

 

AKTIVITY PRO CIZINCE 

Pracuje s uprchlíky v Záchytném zařízení pro cizince v Bělé-Jezové, kde také vede humanitární 

sklad ošacení a v Pobytovém středisku a Integračním azylovém středisku ve Stráži pod Ralskem. 

 

PORADNA PRO DLOUHODOBĚ LEGÁLNĚ USAZENÉ CIZINCE NA ÚZEMÍ ČR 

Poskytuje sociálně-právní poradenství, asistence a podle možností i materiální pomoc. 

 

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL 

Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním handicapem. Zajišťování a realizace dopravy dětí 

s postižením do speciálních škol a zařízení v okrese Česká Lípa. 
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                                                       V. 

 
 

        PROJEKT DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 

 
 Posláním Domu Jonáš je poskytovat pomoc a péči matkám s dětmi v tísni, a to formou 

individuálního přístupu k řešení jejich aktuálních problémů. Působnost zařízení je místní 

s možností rozšíření na celou republiku. Kapacita Domu je 40 lůžek ve 12 pokojích. 

K poskytovaným službám patří ubytování, možnost samostatného vaření, základní sociálně 

právní poradenství, individuální plánování a podpora klientek v různých tématických okruzích. 

 Provozní doba v Domě Jonáš je nepřetržitá. Cena ubytování za noc činila 80, 100 a 110 

korun podle počtu dětí. V roce 2007 využilo služeb Domu 41 klientek a 65 dětí. Cílem zařízení je 

postupnými kroky, za aktivní spolupráce klientek, řešit jejich problémy a změnit přístup k nim 

tak, aby se mohly stát nezávislými na sociálních službách. 

 

Rok 2007 začal náročnou výměnou pozice vedoucí projektu. Bylo zapotřebí určitého času, 

než  se vše ustálilo. Za velké podpory celého týmu a vedení organizace jsme si v projektu 

stanovili cíle pro tento rok. Naše práce směřovala k zaregistrování sociální služby. Byly 

dopracovány stěžejní  materiály, které vedly ke zkvalitnění přímé práce s klientkami a výrazně 

posunuly poskytované služby dopředu. 

Upřesnili jsme poslání projektu, cílovou skupinu klientek i cíle služby. Postupně jsme upravovali 

metodiku zařízení tak, aby  byla v souladu s praxí. Registrace poskytované služby na Azylový 

dům, byla schválena 10. října  2007 s číselným identifikátorem 1297986. 

Registrace nejen potvrzuje, že zařízení splňuje standardy sociálních služeb, které může nadřízený 

orgán kdykoli kontrolovat, ale na projekt můžeme žádat o dotaci ze státního rozpočtu. 

Dále jsme nahradili systém povinných vzdělávacích kurzů nabídkou podpory v podobných 

oblastech, ale pouze na dobrovolné bázi. Zároveň se snažíme navázat na již existující zdroje, 

proto jsme zahájili spolupráci s Úřadem práce v České Lípě. Účelem těchto jednání je naplnění 

jednoho z cílů služby, a to zaměstnavatelnost klientek. 

Také pokračovala spolupráce v partnerské síti, která monitoruje domácí násilí formou dotazníků, 

jejichž vyhodnocení bylo stanoveno na březen 2008. Cílem partnerské sítě je nabídnout služby 

obětem domácího násilí na českolipsku. 

Koncem listopadu pak pracovníci organizace úspěšně obhájili samostatně zpracované portfolio 

dlouhodobého kurzu komunikačních dovedností. Kurz například obsahoval úvod do krizové 

intervence, nácvik komunikace, styly jednání, řešení konfliktů. Veškeré získané dovednosti jsou 

velmi důležité pro naši práci. 

Kromě naplňování cílů zařízení, chceme neustále zlepšovat prostředí v Domě Jonáš tak, aby se 

klientky cítili co nejlépe při  řešení svých problémů. Úkolem následujícího roku bude sjednocení 

a pravidelnost v oblasti informací o projektu pro širokou veřejnost. 

 Záštitu nad projektem Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni převzal hejtman 

Libereckého kraje, pan Petr Skokan. 
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                 V Domě Jonáš je pro klientky k dispozici nonstop služba 24 hodin denně. 
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                    KLUB VELRYBA – KLUB  PRO DĚTI 

 
  Cílovou skupinou byly děti od 6 do 15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí  ze 

spádové oblasti a děti z Domu Jonáš. Klub působil místně v budově Dubická 992 pro maximálně 

15 dětí na den. Služba byla poskytována zdarma jedním zaměstnancem. 

 Klubová místnost byla rozdělena, podle zaměření jednotlivých činností, na  sportovní 

část, hernu a pracovní koutek. Tomu odpovídalo i vybavení klubovny (stolní tenis, žebřiny, 

lavička, žíněnky, trampolína, stolní hry, hračky, dětské knížky, papíry, kreslicí potřeby atd.). 

K venkovnímu vyžití pak dětem v  klubu sloužila i přilehlá zahrada s pískovištěm, houpačkami, 

prolézačkou a travnatou plochou. K dalším aktivitám klubu pak patřila účast na akcích 

pořádaných veřejnými institucemi v České Lípě (DDM Libertin, Městská knihovna, Vlastivědné 

muzeum). Klub také zajišťoval organizaci a program mikulášské, vánoční a velikonoční besídky.  

Cílem projektu bylo pestrou nabídkou trávení volného času dětí preventivně působit proti 

kriminalitě mladistvích a pomáhat tak vytvářet kladný vztah k životním hodnotám. 

V této podobě se v tomto roce nedařilo klubovou činnost rozvíjet v plánovaném rozsahu, a 

to i  přes masivní propagaci služeb klubu ve školách a ve spádové oblasti informačním letákem. 

Rovněž bylo obtížné zajistit kvalitního pracovníka s vysokoškolským vzděláním, který by 

odpovídal novému Zákonu o sociálních službách. Klub tedy sloužil především dětem z Domu 

Jonáš.  

V důsledku nedostatečné poptávky po službách klubu, byl projekt v této podobě ukončen. 

 
              

 

Děti se mohly realizovat nejen v klubu, ale i v přírodě. 
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           PROJEKT  CHRÁNĚNÁ  DÍLNA  JONÁŠ   
 

 Posláním chráněné dílny je poskytovat pracovní příležitosti duševně a fyzicky 

handicapovaným lidem, kteří pobírají částečný nebo plný invalidní důchod  a pracují  na 

zkrácený pracovní úvazek. Chráněná dílna zahájila svou činnost v roce 2004 s místní působností. 

V roce 2007 zaměstnávala 12 dělníků včetně mistrové.  

 Nejčastějším výrobním programem zaměstnanců dílny je skládání krabiček, kompletace a 

balení igelitových sáčků, kompletace drobného propagačního materiálu z papíru nebo umělých 

hmot, navlékání korálků či kompletace ptačích krmítek. Většina produkce dílny je exportována 

na zahraniční trh.  

 Tomu také odpovídá vysoká kvalita našich výrobků, na kterou dohlíží mistrová dílny 

spolu s plněním termínů zakázek, přiděluje práci zaměstnancům podle jejich schopností a 

zajišťuje bezpečný chod dílny. Dílna je vybavena válcovým výsekovým lisem (pro kartón, 

molitan nebo umělou hmotu), litinovými nůžkami a dalším drobným nářadím. Rovněž disponuje 

automobilem Ford Transit. Chybí jí však nákladní výtah, na který sháníme peníze. Výtah by 

nejen umožnil rozšířit výrobní sortiment dílny, ale také by poskytl  další pracovní příležitosti 

zdravotně postiženým lidem, kteří mají na trhu práce minimální prostor pro své uplatnění.  

 Největší problém neustále souvisí v  přísunu trvalých a dlouhodobých pracovních 

zakázek. Na trhu práce chybí komplexní nabídka od firem, které by mohly služeb chráněných 

dílen využívat, a to dlouhodobě, krátkodobě či jednorázově.  

 Vedení Farní charity si práce zaměstnanců dílny velice váží, proto také dbá o jejich 

odpovídající pracovní prostředí. Poskytuje jim ochranné pracovní a hygienické pomůcky, 

zajistilo pro ně kvalitní sociální zázemí, šatny a vybavenou kuchyňku. Dále umožňuje 

pracovníkům během roku navštívit jiné chráněné dílny ke sběru zkušeností, společnou oslavu 

závěru roku (např. bowling), poznávací výlety apod. Mistrová dílny má ke svým lidem vstřícný 

přístup, pomáhá stmelovat kolektiv a řeší případné problémy na dílně.  

 Nejdůležitější devizou Chráněné dílny Jonáš je, kromě možnosti pracovat, také její 

společenský rozměr. Její zaměstnanci si nepřipadají zbyteční, vyčlenění od ostatní společnosti. 

Do práce chodí s chutí a cení si svého kolektivu. Za jejich práci jim právem patří poděkování. 
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Budova Chráněné dílny Jonáš, válcový  

výsekový lis a zaměstnanci při práci. 
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                PROJEKT  AKTIVITY  PRO  CIZINCE 

 
 Činnost poradny byla zahájena v roce 2001 s neomezenou kapacitou a regionální 

působností. Zabezpečena byla jedním sociálním pracovníkem projektu a jedním pracovníkem pro 

volnočasové aktivity a vedení humanitárního skladu ošacení. Služby byly poskytovány zdarma.  

 Projekt Poradna pro cizince spolupracuje se Správou uprchlických zařízení MV ČR, a to 

v  Pobytovém a integračním středisku Stráž pod Ralskem a v Záchytném zařízení pro cizince 

v Bělé – Jezové. V těchto zařízeních se pracovníci Farní charity věnují aktivitám, které přispívají 

k integraci cizinců. 

 Ve Stráži pod Ralskem se jedná  o sociální asistenci klientů Integračního azylového 

střediska, a to zejména asistence při hledání práce a bydlení, komunikace s úřady, pomoc při 

řešení zdravotních problémů apod. V Kurzu reálií pro azylanty se klienti učí poznávat Českou 

republiku a její systémy (např. zdravotnictví, školství, bankovnictví), seznamují se se správným 

vyplňováním formulářů a způsoby, jak si najít bydlení  a dlouhodobou práci. Volnočasové 

aktivity pro děti žadatelů o azyl pak 1x týdně v odpoledních hodinách zpestřují volný čas dětí 

hrami, malováním, vytvářením dárků k různým příležitostem atd. 

 V Bělé – Jezové již funguje několik let spolupráce se Správou uprchlických zařízení MV 

ČR, a to v provozování humanitárního skladu pro klienty Záchytného zařízení pro cizince. 

V humanitárním skladu je především ošacení, které je rozděleno na dámské, pánské a dětské, dále 

se zde nacházejí skladové prostory a kancelář pracovníka Charity, který má humanitární sklad na 

starosti. Klienti si sami vybírají potřebné ošacení. 

 Dále v tomto zařízení fungují volnočasové aktivity pro ženy, ve kterých se klientky učí 

převážné plést, vyšívat, háčkovat a upravovat oblečení. Vyrobené nebo přepracované věci si 

mohou klientky ponechat. Materiál pro tuto činnost jim poskytuje Farní charita ze svých zásob. 

 
Statistické údaje – humanitární sklad Bělá-Jezová pro klienty Záchytného zařízení pro cizince 

 

Měsíc Počet klientů Počet kusů ošacení 

Leden 118 1107 

Únor 80 310 

Březen 84 326 

Duben 55 245 

Květen 72 475 

červen 89 505 

                                                                                                                                                               

   

Červenec                   106  649 

Srpen                         44  193 

Září                             83  338 

Říjen                          103  415 

Listopad                    75  300 

Prosinec                    119  359 

Celkem                    1028  5222 
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PROJEKT  PORADNA PRO DLOUHODOBĚ LEGÁLNĚ      

USAZENÉ CIZINCE NA ÚZEMÍ ČR 

 
 Činnost poradny byla zahájena v roce 2001. Poskytuje svým klientům následující služby: 

 

- Asistence na úřadech 

- Základní sociálně-právní poradenství 

- Zmírňování sociální izolace 

- Orientace v systémech ČR – zdravotnictví, školství, zaměstnání atd. 

- Poskytování ošacení a další materiální pomoc z humanitárního skladu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled klientů v Poradně pro dlouhodobě legálně usazené cizince na území ČR za rok 2007 

 

Země původu Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Celkem 

Uzbekistán  9 9 
Čečensko 28 14 42 
Bělorusko  8 8 
Arménie  5 5 
Kyrgyzstán 7  7 
Irák 7  7 
Moldávie  2 2 
Celkem 42 38 80 
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Také dětem z projektu Aktivity pro cizince patřily radovánky ze Dne dětí ve Farní charitě. 
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             PROJEKT SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL 

 
 Projekt Sociální automobil začala Farní charita provozovat od září 2007, kdy jej převzala 

od města Česká Lípa.  Jeho posláním je poskytovat pomoc rodinám s dětmi se zdravotním 

handicapem a ulehčovat jim tak jejich tíživou situaci. Konkrétně se jedná o zajišťování a realizaci 

dopravy dětí s postižením do speciálních škol a zařízení v okrese Česká Lípa. Projekt zabezpečují 

dva řidiči dvou sociálních automobilů, kteří mají dlouholetou zkušenost řidiče, jsou profesionálně 

v této oblasti proškoleni a jsou sociálně přizpůsobiví.  

 Automobily značky Ford Tranzit jsou konstrukčně přizpůsobeny k převozu tělesně 

handicapovaných osob (vozíčkářů). Jejich kapacita je 8 míst  včetně řidiče. Financování projektu 

je vícezdrojové. Zahrnuje příspěvky zúčastněných obcí a měst, nadační příspěvky, sponzorské 

dary a částečnou úhradu od rodičů.  

 Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa jediný a vytíženost sociálních 

automobilů je maximální po celý rok s výjimkou prázdnin. Díky poskytování této služby mají 

děti možnost zlepšovat svou samostatnost, snižuje se jejich sociální izolace, utužují si vztahy se 

spolužáky a jejich rodiče mají větší možnost zaměstnanosti. 
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VI. 
 

 

  ZPŮSOBY  FINANCOVÁNÍ  A  EKONOMICKÉ  INFORMACE 
 

 

Farní charita získává finanční prostředky z dotací MPSV ČR, MV ČR, strukturálních 

fondů EU (OPRLZ - Globálního grantu), Krajského úřadu Libereckého kraje, Města Česká Lípa, 

Diecézní charity Litoměřice, NROS – Pomozte dětem, Správy uprchlických zařízení MV ČR, 

nadace Eruronisa a ze sponzorských darů od regionálních firem a drobných dárců.  

 

Aktiva 
Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k 
poslednímu dni 

účet. období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1870 1947 

I. Dlouhodobý nehmotný majektek 16 16 

1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 

2 Software 16 16 

3 Ocenitelná práva 0 0 

4 Drobný dlouhodobý nehnotný majetek 0 0 

5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlohodobý nehmotný majetek 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2087 2192 

1 Pozemky 0 0 

2 Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0 

3 Stavby 0 0 

4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 557 654 

5 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 

6 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 

7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 199 199 

8 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1025 1330 

9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 306 9 

10 Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 

2 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 0 0 

3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 

4 Půjčky organizačním složkám 0 0 

5 Ostatní dlouhodobé půjčky  0 0 

6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 

7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -233 -261 

1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0 

2 Oprávky k softwaru -16 -16 

3 Oprávky k ocenitelným právům  0 0 
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4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0 

5 Oprávky k osotatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0 

6 Oprávky ke stavbám 0 0 

7 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m.v. -18 -46 

8 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0 

9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0 

10 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -199 -199 

11 Oprávky k osotatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0 

B Krátkodobý majetek celkem 1293 787 

I. Zásoby celkem 0 0 

1 Materiál na skladě 0 0 

2 Materiál na cestě 0 0 

3 Nedokončená výroba 0 0 

4 Polotovary vlastní výroby 0 0 

5 Výrobky 0 0 

6 Zvířata 0 0 

7 Zboží na skladě a v prodejnách 0 0 

8 Zboží na cestě 0 0 

9 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 

II. Pohledávky celkem 602 656 

1 Odběratelé 218 126 

2 Směnky k inkasu  0 0 

3 Pohledávky za eskortované cenné papíry 0 0 

4 Poskytnuté provozní zálohy 348 247 

5 Ostatní pohledávky 34 0 

6 Pohledávky za zaměstnanci 0 8 

7 Pohledávky za institucemi soc.zab.a adrav. Pojištěním 0 0 

8 Daň z příjmů 0 0 

9 Ostatní přímé daně 0 0 

10 Daň z přidané hodnoty 0 0 

11 Ostatní daně a poplatky 0 0 

12 Nárok na dotace a osoatní zúčtování se statním rozpočtem 0 219 

13 Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.sam.celků 0 0 

14 Pohledávky za účastníky sdružení 0 0 

15 Pohledávky z pevných termínovaných operací 0 0 

16 Pohledávky z vadaných dluhopisů 0 0 

17 Jiné pohledávky 2 16 

18 Dohadné účty aktivní 0 40 

19 Opravná položka k pohledávkám 0 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 485 20 

1 Pokladna 7 20 

2 Ceniny 0 0 

3 Účty v bankách 478 0 

4 Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0 

5 Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0 

6 Ostatní cenné papíry 0 0 

7 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 

8 Peníze na cestě 0 0 
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IV. Jiná aktiva celkem 206 111 

1 Náklady příštích období 0 0 

2 Příjmy příštích období 206 111 

3 Kurzové rozdíly aktivní 0 0 

  Aktiva celkem 3163 2734 

 

Pasiva 
Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k poslednímu 
dni účet. období 

A. Vlastní zdroje celkem 2150 1470 

I. Jmění celkem 2461 2149 

1 Vlastní jmění 2461 2149 

2 Fondy 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 

II. Výsledek hospodaření celkem -311 -679 

1 Účet výsledku hospodaření -311 -679 

2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 

3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 0 0 

B Cizí zdroje celkem 1013 1264 

I. Rezervy celkem 0 0 

1 Rezervy 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 301 0 

1 Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 

2 Vydané dluhopisy 0 0 

3 Závazky z pronájmu 0 0 

4 Přijaté dlouhodobé zálohy 1 0 

5 Dlohodobé směnky k úhradě 0 0 

6 Dohadné účty pasivní 300 0 

7 Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 670 1027 

1 Dodavatelé 315 281 

2 Směnky k úhradě 0 0 

3 Přijaté zálohy 0 0 

4 Ostatní závazky 0 0 

5 Zaměstnanci 202 220 

6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0 

7 Závazky k institucím soc.zabezpeč.a veř.zdravot.pojištění 144 112 

8 Daň z příjmů 0 0 

9 Ostatní přímé daně 9 4 

10 Daň z přidané hodnoty 0 0 

11 Ostatní daně a poplatky 0 125 

12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0 0 

13 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků 0 0 

14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0 

15 Závazky k účastníkům sdružení 0 0 

16 Závazky z pevných termínovaných operací 0 0 

17 Jiné závazky 0 8 

18 Krátkodobé bankovní úvěry 0 77 

19 Eskontní úvěry 0 0 

20 Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0 

21 Vlastní dluhopisy 0 0 

22 Dohadné účty pasivní 0 0 

23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 200 

IV. Jiná pasiva celkem 42 237 

1 Výdaje příštích období 0 237 

2 Výnosy příštích období 42 0 

3 Kurzové rozdíly pasivní 0 0 

 Pasiva celkem 3163 2734 



 - 18 - 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady a výnosy -  Farní charity Česká Lípa v roce 2007 

Název položky v tis. Kč projekt  projekt  projekt projekt projekt projekt náklady na 
objekt, pro 

který se 
připravuje 

nové využití 

    Dům Jonáš chráněná dílna 
sociální 

automobil 
poradna pro 
dlouhodobě 
legálně žijící 

cizince 

aktivity pro 
cizince Klub Velryba 

              

Spotřeba mat. a ener. 1 236 602 386 22 47 45 47 87 

Náklady na služby 648 246 202 6 69 25 25 75 

Mzdové náklady 3 024 1 286 1 096 34 421 45 106 36 

Soc. a zdrav. pojištění 960 412 352 11 139 15 31 0 

ostatní sociální náklady 82 0 82 0 0 0 0 0 

Dary 22 2 0 0 0 3 0 17 

Ostatní náklady 276 43 23 13 8 10 1 178 

Ospisy 28 0 0 0 0 0 0 28 

Náklady celkem 6 276 2 591 2 141 86 684 143 210 421 

Tržby za vl. výkony 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby za služby - ZP 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby za služby ostatní 1 874 383 1 313 34 0 142 0 2 

Dotace ministerstvo 1 265 925 0 0 220 0 120 0 

Dotace kraje 20 20 0 0 0 0 0 0 

Dotace obec 95 29 66 0 0 0 0 0 

Ostatní dotace 1 733 233 1 435 0 19 46 0 0 

Ostatní výnosy 12 0 0 0 0 0 0 12 

Dary tuzemské 232 150 0 0 0 0 2 80 

nadace 284 284 0 0 0 0 0 0 

Sbírky církevní 60 0 0 0 60 0 0 0 

Sbírky ostatní 23 23 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 5 598 2 047 2 814 34 299 188 122 94 

Hospodář. výsledek -678 -544 673 -52 -385 45 -88 -327 
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Přehled organizační struktury : 

 
 

 

pozice v organizaci 

počet 

pracovníků 

přepočtený 

úvazek 

řídící pracovníci 3,00 2,50 

adninistrativní pracovníci 2,00 1,50 

sociální pracovníci 3,00 3,00 

pracovníci v sociálních službách 7,00 5,00 

dělníci chráněné dílny 11,00 8,25 

řidiči 2,00 1,00 

údržbář 1,00 0,75 

psycholog 1,00 0,25 

celkem 30,00 22,25 
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VII. 

 

DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY 

 
   Tříkrálová sbírka patří k tradičním aktivitám Farní charity. V roce 2007 se     

podařilo vybrat do tříkrálových pokladniček 31.285,50 korun. Část z tohoto 

výtěžku posloužila k vybudování pískoviště a prolézačky pro děti z Domu 

Jonáš, který poskytuje útočiště matkám s dětmi v tísni.                                                                                               

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivně spolupracujeme na komunitním plánování poskytování sociálních služeb ve 

Městě Česká Lípa. Vynakládáme obrovské úsilí (mediální kampaně, tištěné zprávy v tisku), 

abychom se svou činností a přínosem dostali do podvědomí občanů a představitelů přilehlých 

měst a obcí. Např.: Dny otevřených dveří, živé vysílání zástupců FCH v Českém rozhlase Ústí 

nad Labem, články o organizaci v místním tisku, spolupráce se Základní uměleckou školou 

Česká Lípa, pořádání Dne dětí ve spolupráci s Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o. Česká 

Lípa, Mikulášská a Vánoční besídka, Oslavy velikonoc, poznávací výlety dětí z Jonáše do 

přírody, Maškarní ples, spolupráce s Maltézským sociálním centrem Mělník. 

 Koncem roku 2007 začal ve Farní charitě fungovat Charitní šatník, který je určen pro 

sociálně potřebné klienty organizace, ve kterém si za symbolický poplatek mohou koupit ošacení, 

boty, hračky pro děti, batohy, tašky, kuchyňské potřeby atd. 
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      Vydařený I. ročník Dne dětí nastartoval úspěšně rozvíjející se tradici v pořádání této akce. 
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Maškarní ples s vlastnoručně vyrobenými maskami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Tradiční Mikulášská  besídka nesmí chybět. 
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                                           VIII. 

 

        NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY 

 
  HLAVNÍ  SPONZOR  A  PARTNER  FARNÍ  CHARITY  ČESKÁ  LÍPA 
                     

 

 

 

 

 

 
 

 

Dále nás podpořili: 

 

JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář,  Česká Lípa 

Jizerské pekárny, spol. s r.o., Česká Lípa 

Pan Kratochvíl Aleš Václav  Česká Lípa 

HAAS + SOHN, Rukov  s.r.o. Rumburk 

Ing. Pavel Jihlavec – Sochov Technikom  Česká Lípa 

Jitka Gottlieberová – CA Česká Lípa 

Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa 

Polysoft s.r.o. Praha 5 

OD ANDY s.r.o. Česká Lípa 

Základní umělecká škola Česká Lípa 

Ježek software Česká Lípa 

Firma Dědek Česká Lípa 

SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa 

TROLL computers  Česká Lípa 

a další anonymní dárci 

 

                                                                                                 Všem dárcům a přátelům 

                                                                                                 Farní charita Česká Lípa 

                                                                                                 upřímně děkuje. 
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                                              IX. 

                           AKTUÁLNÍ  KONTAKTY 

 

 

 
 

Kontaktní adresa:  Hrnčířská 721, 470 01  Česká Lípa. Sídlo – areál Farní charity: Dubická čp. 992 a 

Dubická čp. 2189, Česká Lípa 

 

 

Dubická  992, Česká Lípa: 

 

Ředitelka organizace:  Eva Ortová 
Tel.: 487 829 870-1, mob.: 775 600 532, e-mail: reditelna@fchcl.cz 

 

Administrativa:  Dana Radoňská   +   Medializace:  Zdeňka Čermáková  
Tel.: 487 829 871, administrativa@fchcl.cz 

 

Projekt Chráněná dílna Jonáš:  mistrová - Markéta Radoňská  
Tel.: 487 829 874 – dílna, 487 829 871 - kancelář; e-mail: ch.dilna@fchcl.cz 

 
Projekt Sociální automobil:  ředitelka organizace  -  Eva Ortová  
Tel.: 487 829 870-1, mob.: 775 600 532, e-mail: reditelna@fchcl.cz 

 

 

Dubická  2189, Česká Lípa: 

 

Projekt Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni:  vedoucí - Hana Denizová  

Tel.: 487 829 872, fax: 487 829 878,  mob.: 776 116 416, e-mail: dumjonas@fchcl.cz  

NOSTOP – Tel.: 487 829 873, mob.: 774 116 499, e-mail: nonstop@fchcl.cz 

 

Projekt Poradna pro cizince a Projekt Poradna pro dlouhodobě legálně 
usazené cizince na území ČR + Charitní šatník pro sociálně potřebné klienty: 

vedoucí  - Ing. Blanka Krajníková 

Tel. 487 829 872, fax: 487 829 878, mob.: 774 116 412, e-mail: cizinci@fchcl.cz 

 

 

                 VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:  

                                                                 www.fchcl.cz 

mailto:reditelna@fchcl.cz
mailto:administrativa@fchcl.cz
mailto:ch.dilna@fchcl.cz
mailto:reditelna@fchcl.cz
mailto:dumjonas@fchcl.cz
mailto:nonstop@fchcl.cz
mailto:cizinci@fchcl.cz
http://www.fchcl.cz/
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PARTNERSKÉ KONTAKTY 

Farní charita spolupracuje v České republice s Diakonií ČCE, United Nations High Commissioner 

for Refugees Czech Republic, OPU, policií ČR, cizineckou policií, azylovými zařízeními MV ČR, ICN, 

NROS, Krajskou radou humanitárních organizací, Asociací neziskových organizací Libereckého kraje, 

Sdružením azylových domů, státní správou, místní správou a příslušnými ministerstvy. 

            Zahraničními partnery jsou Partnership Austria, kat. farnost Wittenberg, Caritas Zittau. 

 

 

 

  DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací,    

  která zajišťuje dvě hlavní činnosti:  

 realizaci vládou vyhlášeného útlumu uranového, rudného a části 
uhelného hornictví v České republice.  

 produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku  

 
 

DIAMO, s. p. je spolehlivou organizací s dlouholetou tradicí, schopnou řešit náročné úkoly 

v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a při odstraňování ekologických zátěží 

v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. 



 - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie:                                 Kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa 

Grafická úprava:                                 Deus – reklama a produkce 

Sazba a předtisková úprava:              Deus – reklama a produkce 

Tisk:                                                      Deus – reklama a produkce 

 

 

 

 


