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MOTTO: Potřební jsou smyslem naší práce. 
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Slovo úvodem                                                                                                 

desetJeště dříve, než začnete listovat Výroční 
zprávou Farní charity Česká Lípa za rok 2009, 
dovolte mi pár slov na úvod. Když se ohlédnu za 
loňským rokem, vidím za naší organizací kus 
poctivé práce ve prospěch potřebných. Mimoděk 
mi vytane na mysli otázka, co je pro nás motivací 
ke zvládání překážek, mnohdy malicherných,             
k tomu, abychom znovu a znovu podávali pomoc-
nou ruku lidem, kteří se ocitli v  kritické životní 
situaci. Napadá mě jednoduchá odpověď, a sice 
víra v dobro vyšší i v dobro člověka. Víra v to, že 
nikdo nemusí být na světě opuštěný, bez pomoci. 
desetProto mám velikou radost z toho, že se nám 
od září 2009 podařilo, na dobu tří let, zajistit 
peníze pro Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi         
v tísni, z projektu IP-1 – Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji. V projektu Sociální automobil 
jsme na základě dotazníkového šetření, které 
proběhlo  začátkem roku, rozšířili svozové linky 
pro zdravotně handicapované děti. Charitní 
šatník, který si vyměnil prostory s  Klubem 
Velryba, získal v  objektu Dubická 992 větší 
prostory a výrazně se navýšil zájem klientů o jeho 
služby. Velkou radost nám udělaly vydařené akce, 
jako například bene�ční představení ve spoluprá-
ci s pražským Divadlem Ungelt, Den Charity, Den 
dětí a další. 
desetCo nám naopak dělalo starosti, byl nedosta-
tek stálých pracovních zakázek pro Chráněnou 
dílnu. Zaskočil nás neúspěch se žádostí na opravu 
fasády a prasklin v objektu čp. 992. Vyčerpávající 
shánění peněz na provoz našich dalších projektů…
desetNásledující stránky Vám slovem, fotogra�e-
mi i čísly přiblíží činnost naší organizace v  roce 

2009, ve kterém jsme zažili spoustu nelehkých 
situací, ale také radostné chvíle při potkávání se     
s dobrými lidmi. V duchu CARITAS – milosrdné 
lásky, jsme po celý rok svou službou naplňovali 
motto organizace:  „Potřební jsou smyslem naší 
práce“. 

Poděkování
desetNa tomto místě se také sluší poděkovat 
všem, kteří nás po celý rok podporovali a bez 
jejichž pomoci bychom naši práci nemohli 
vykonávat. 
desetDěkuji otci biskupovi Mons. J. Baxantovi, 
děkanovi římskokatolické církve V. Matějkovi, 
kazateli M. Bošovi z  Jednoty bratrské a všem 
duchovním, kteří nám pomáhali svou službou             

a modlitbou. 
desetDěkuji ředitelce Diecézní charity Litoměři-
ce, paní R. Kavkové a celému jejímu pracovnímu 
kolektivu.
desetDěkuji za �nanční spoluúčast na jednotli-
vých projektech Ministerstvu práce a sociálních 
věcí ČR, projektu IP-1 – Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji, Krajskému úřadu Liberecké-
ho kraje, Správě uprchlických zařízení MV ČR, 
Úřadu práce v  České Lípě, Městu Česká Lípa, 
Městským a Obecním úřadům, které přispěly na 
projekt Sociální automobil, Nadaci EURONISA     
a Nadačnímu fondu J&T.
desetDěkuji všem zaměstnancům, dobrovolní-
kům, partnerům, sponzorům a dárcům, za 
společné bohulibé dílo ve prospěch trpících              
a potřebných lidí.
desetS úctou Eva Ortová – ředitelka FCHCL.

II.



Pozice v organizaci Počet pracovníků
Přepočtený 

úvazek
Ředitelka organizace 1,00 1,00

Administrativní pracovník 1,00 1,00

Dům Jonáš - dům pro matky s dětmi v tísni 9,75
Vedoucí projektu 1,00 1,00
Sociální pracovníci 2,00 2,00
Pracovníci v sociálních službách 6,00 5,75
Administrativní pracovník 0,50
Údržbář 0,25
Psycholog 1,00 0,25

Chráněná dílna 9,25

Vedoucí projektu 1,00 0,50
Administrativní pracovník 1,00 0,50
Mistr / mistrová 3,00 2,00

Dělníci 9,00 6,75

Charitní šatník a aktivity pro cizince 0,75

Pracovník skladu 1,00 0,75

Sociální automobil 0,75

Řidiči 0,75

Celkem 27,00 22,50

Poslání, vznik, působnost, struktura
desetFarní charita Česká Lípa je samostatnou 
církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonic-
kého práva a součástí římskokatolické církve. 
Byla založena litoměřickým diecézním biskupem 
dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou. 
Spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, je 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 nadříze-
ným je ředitelka Diecézní charity Litoměřice.
desetPosláním 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.
desetOrganizace svou činnost a praktické poznat-
ky konzultuje na pravidelných kolegiích, které se 
konají v rámci Charity České republiky,                       
s projekty, které mají společné zaměření.
desetOrganizace si za dobu své působnosti získala 
respekt, dobré jméno a uznání od dalších 
spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je 
rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční 
struktura.

Přehled organizační struktury:

a modlitbou. 
desetDěkuji ředitelce Diecézní charity Litoměři-
ce, paní R. Kavkové a celému jejímu pracovnímu 
kolektivu.
desetDěkuji za �nanční spoluúčast na jednotli-
vých projektech Ministerstvu práce a sociálních 
věcí ČR, projektu IP-1 – Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji, Krajskému úřadu Liberecké-
ho kraje, Správě uprchlických zařízení MV ČR, 
Úřadu práce v  České Lípě, Městu Česká Lípa, 
Městským a Obecním úřadům, které přispěly na 
projekt Sociální automobil, Nadaci EURONISA     
a Nadačnímu fondu J&T.
desetDěkuji všem zaměstnancům, dobrovolní-
kům, partnerům, sponzorům a dárcům, za 
společné bohulibé dílo ve prospěch trpících              
a potřebných lidí.
desetS úctou Eva Ortová – ředitelka FCHCL.

III.



Přehled projektů Farní charity Česká Lípa
v roce 2009
 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. Klub Velryba – klub pro děti je součástí
 projektu Domu Jonáš. Jeho služeb využívají děti současných i bývalých klientek. 

 Chráněná dílna Jonáš
 Poskytuje pracovní příležitosti zdravotně handicapovaným lidem.

 Aktivity pro cizince
 V Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové provozujeme humanitární sklad ošacení a volnočasové aktivity.

 Charitní šatník
 Slouží převážně sociálně potřebným klientům a je přístupný každému, kdo potřebuje materiální pomoc.

 Sociální automobil
 Zajišťuje odvoz zdravotně handicapovaných dětí do škol.

 Sbírky

Farní Charita
Česká Lípa

IV.



Dům Jonáš - dům pro matky s dětmi v tísni
desetPosláním Domu Jonáš, s kapacitou 12 pokojů, byla pomoc ženám a matkám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Našim 
uživatelkám jsme poskytovali placené azylové bydlení, (maximálně na 1 rok), pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních 
záležitostí.
desetUživatelky našich služeb si ve spolupráci se sociálními pracovnicemi Domu Jonáš vytvářely individuální plány, ve kterých si samy určovaly oblasti podpory, jako 
je vyřizování sociálních dávek, vedení domácnosti, hospodaření, péče o děti, uplatnitelnost na trhu práce, sebeprezentace, apod. Také v loňském roce měly k dispozici 
doprovodné služby – psychologa, právníka a teologa. 
desetV září 2009 byl Dům Jonáš, na dobu tří let, převeden na �nancování z individuálního projektu IP-1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který �nancuje 
Evropský sociální fond. V projektu bylo zaměstnáno 9 pracovníků, z toho 1 vedoucí projektu, 2 sociální pracovníci, 4 pracovníci v sociálních službách v přímé péči             
a 2 pracovnice v sociálních službách, které pracovaly s dětmi a jejich maminkami v rámci Klubu Velryba – klubu pro děti. 

Příběh paní Káti
desetV  loňském roce přišla do Jonáše spolu se 
čtyřmi dětmi. Chyběla ji sebedůvěra a pronásle-
dovaly ji traumatizující vzpomínky z  dětství. 
Otce nepoznala a s  matkou, která často střídala 
partnery, si nerozuměla. Matka ji nepouštěla ven 
ani o letních prázdninách. V patnácti letech proto 
začala utíkat z domova k příteli, se kterým otěhot-
něla. Jejich vztah nevyšel, přesto jej brala jako 
vysvobození. Brzy po té se vdala, ale manželství 
provázely časté hádky. 
desetV  Jonáši se její život začal postupně měnit.    

O děti se starala dobře, byly vychované a šikovné. 
Měla však spoustu dalších problémů, například 
neuměla hospodařit s  penězi. Karta se obrátila, 
když Káťa, pod vedením sociální pracovnice            
z Jonáše, absolvovala kurz hospodaření.
desetPředtím, než opustila Jonáš, měla za sebou 
vyřízená všechna soudní jednání ohledně dětí. Za 
pomoci sociální pracovnice se jí dokonce podařilo 
získat dlužné výživné od prvního partnera,  
naspořila si na kauci bytu, dosáhla zrušení 
dohledu na své děti a urovnala si vztahy se svým 

manželem. Pravidelné návštěvy u psychologa jí 
pak pomohly zpracovat zlé vzpomínky z  dětství      
a získat sebedůvěru.
desetŽivot paní Káti se radikálně změnil. Je 
šťastná, naučila se řešit své problémy, s manželem 
se snaží vycházet a děti se ve škole dobře učí. Na 
Jonáš ráda vzpomíná a navštěvuje jej. Pracovníci     
v  Domě Jonáš ji ukázali, že se dá žít jinak, že               
i v beznaději je kousek naděje a ona svou vlastní 
pílí dokázala, že jejich úsilí nebylo marné. 

Příběh paní Káti 

V.

Počet uživatelů služeb za rok 2009

Počet klientek 39 Počet dětí 84 Žádosti o službu 103

Využití doprovodných služeb v roce 2009

Psycholog 27 Právník 7 Teolog 15



Klub Velryba - klub pro děti
desetKlub Velryba, který je součástí Domu Jonáš, 
získal v  jeho přízemí koncem  srpna 2009 nové 
prostory v  podobě dvou slunných a prostorných 
místností s  hygienickým zázemím. V  loňském 
roce Klub navštěvovaly předškolní a školní děti 
ubytované v Jonáši. Činnost Klubu byla rozdělena 
do dvou kategorií. Předškolní děti, spolu se svými 
maminkami, navštěvovaly tzv. Klubík, ve kterém 
se věnovaly zpěvu, tanci a výtvarné činnosti. 
Maminky v Klubíku měly navíc možnost využívat 
individuální konzultace, ve kterých se, spolu               
s pracovnicí v sociálních službách, zaměřovaly na 
všestranný rozvoj dítěte. 
desetŠkolní děti navštěvovaly čtyři dny v  týdnu 
odpolední Klub, ve kterém probíhaly volnočasové 
aktivity, akce a mini projekty, zaměřené na rozvoj 
sociálních, sportovních, výtvarných a pracovních 
dovedností. Také využívaly možnost pomoci               
s  psaním domácích úkolů, (ve spolupráci                        
s  maminkou), a doučování v  předmětech, ve 
kterých si potřebovaly zlepšit prospěch. 
desetDěti z  Klubu Velryba vystupovaly na               
Dni Charity, Velikonoční slavnosti, pomáhaly 
organizovat soutěže na Maškarním karnevalu.              
V  rámci aktivity Sport dětem II. navštěvovaly 
plavecký bazén, podnikaly výlety na kolech, při 
kterých poznávaly historické, kulturní a přírodní 
památky svého města i blízkého okolí. V mini 
projektu Bezpečně na ulici, navštěvovaly děti                  
z Jonáše dětské dopravní hřiště, na kterém, mimo 
jiné,  absolvovaly velkou dopravní soutěž „Šikula“.  
V roce 2009 navštěvovalo Klub 30 dětí, průměrná 
účast na jednom setkání činila 7 dětí. 

Matky s dětmi z Domu Jonáš se radují z dárků, 
které jim koncem roku věnovala Kooperativa 
pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s., Česká 
Lípa a Fehrer Bohemia, spol. s.r.o., Česká Lípa.

Děti z Jonáše v nových prostorách 
Klubu Velryba



desetChráněná dílna Jonáš je projektem Farní 
charity Česká Lípa s  místní působností od roku 
2004. Jejím cílem bylo poskytovat pracovní 
příležitosti pro zdravotně handicapované osoby, 
které pobírají částečný nebo plný invalidní 
důchod a pracují na zkrácený pracovní úvazek.           
V roce 2009  pracovalo v Chráněné dílně dvanáct 
zaměstnanců. 
desetV  tomto roce se dílna potýkala s  velikým 
nedostatkem trvalejších a dlouhodobějších 
pracovních zakázek. I přes maximální úsilí při 
shánění pracovní náplně dílny, musela organizace 

požádat Úřad práce v  České Lípě o přerušení 
práce dle zákoníku práce § 209 odstavec 1, na 
dobu 4 měsíců pro 8 zaměstnanců dílny. 
desetTrvalejší pracovní zakázku jsme získali od 
Jizerských pekáren s.r.o. Česká Lípa (příprava, 
mletí a balení strouhanky) a SCA PACKAGING 
ČR s.r.o. Nový Bor (vylamování a skládání 
mřížek). Krátkodobými  zadavateli pak byli 
Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa (např. čištění 
drátových rámů) a nectec Automotive s.r.o. 
Česká Lípa (převážně mazání zadních a předních 
skořepin). Venkovních prací zaměstnanců 

Chráněné dílny využilo v  loňském roce Město 
Nový Bor, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
provozovna Česká Lípa,  Hostinec – Slunečná         
a pět soukromých zadavatelů. Jednalo se převážně 
o údržbu a úpravu zeleně. 
desetChráněná dílna prošla v  tomto roce velmi 
krušným obdobím. Těm, kteří naše volání                 
o pomoc vyslyšeli, patří upřímné poděkování. 

Chráněná dílna Jonáš

Práce s SCA PACKAGING ČR s.r.o. Nový Bor



Měsíc Počet klientů Počet kusů ošacení
leden           96                        367
únor 69 390
březen 112 624
duben 155 842
květen 108 802
červen 139 710
červenec 78 324
srpen 174 907
září 248 1 105
říjen 194 604
listopad 176 501
prosinec 161 526
CELKEM 1 710 7 702

desetV rámci spolupráce se Správou uprchlických 
zařízení MV ČR, provozuje Farní charita Česká 
Lípa humanitární sklad ošacení již od roku 2000. 
V humanitárním skladu, který jsme v  loňském 
roce provozovali pro ZZC 1x týdně, klienti 
získávali nejen ošacení, ale také hračky, kočárky, 
obuv, literaturu apod. Věci byly klientům vydává-
ny zdarma, a to na základě písemného seznamu 
od pověřeného pracovníka ZZC, který si každý 
klient přinesl s  sebou. Sklad byl pravidelně 
zásobován z  darů věnovaných Farní charitě. 
Služeb humanitárního skladu využilo v  loňském 
roce 1 710 klientů, kteří se ocitli                 v Zařízení 
bez prostředků a byli odkázáni výlučně na naši 
pomoc. 
desetV  tomto Zařízení jsme rovněž 1x týdně 
poskytovali volnočasové aktivity. Nejčastěji se 
jednalo o pletení, háčkování a výtvarné práce           
z papíru.

Aktivity pro klienty v Zařízení pro zajištení 
cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové

Statistické údaje - humanitární šatník v Bělé-Jezové pro klienty Zařízení pro zajištění cizinců



Charitní šatník

desetTento projekt zahájil svou činnost v prosinci 
2007. V roce 2009 se šatník přestěhoval do větších 
prostor, Dubická čp. 992, ve kterém poskytoval 
sociálně slabým klientům nejen ošacení, ale 
například i obuv, školní brašny, nádobí, hračky, 
kočárky, knížky a další věci. 
desetŠatník sloužil potřebným každý všední den, 
vyjma úterý, a to od 7.30 do 14.00 hodin. Úhrada 
za odebrané zboží byla bezplatná, a to v případě, 
že měl klient písemné doporučení ze sociálního 
odboru MÚ, Obecního úřadu nebo od vedoucí 
Domu Jonáš. Těmto klientům bylo zboží vydává-
no maximálně jedenkrát za tři měsíce, a to pouze 
dva kusy od jednoho druhu ošacení na osobu.                     
V  případě, že klient neměl písemné doporučení, 
zaplatil dle platného ceníku symbolické ceny. 
Vybrané �nanční prostředky sloužily k částečné-
mu pokrytí provozních nákladů šatníku.
desetŠatník byl zásobován z  laskavých darů 
našich spoluobčanů. Počet přijatých kusů jsme 
neevidovali, protože občas, po roztřídění zboží, 
bylo zjištěno, že se jedná o nepoužitelné kusy, 
které jsme museli odvážet do sběrného dvora. 
desetSlužeb šatníku využilo v loňském roce 1 823 
klientů. Přicházeli k nám potřební nejen z České 
Lípy, ale také z Nového Boru a přilehlých obcí.



desetTento projekt začala  Farní charita provozo-
vat od září 2007. Také v  loňském roce sloužil           
k  přepravě zdravotně handicapovaných dětí do 
školy a ze školy. Na základě zkušeností z  praxe             
a kladných referencí ze Speciální školy v  České 
Lípě a zejména od rodičů dětí, se potvrdilo, že 
díky poskytování této služby docházelo                       
k  výraznému odlehčení tíživé situace rodiny se 
zdravotně handicapovaným dítětem. 
desetPřepravu zabezpečovali dva řidiči dvou 
sociálních automobilů značky Ford Tranzit, 
konstrukčně přizpůsobených k  převozu tělesně 

handicapovaných dětí, (vozíčkářů), a to pravidel-
ně po celý rok, vyjma prázdnin a svátků. Děti byly 
přepravovány na místo určení z  pravidelných 
svozových linek měst a obcí – Česká Lípa, Nový 
Bor, Svor, Kamenický Šenov, Polevsko, Mimoň, 
Zákupy, Jestřebí a Staré Splavy. Jeho vytíženost 
po celý uplynulý rok byla maximální – 18 klientů. 
Projekt �nancovaly příspěvky některých 
zúčastněných měst a obcí, nadační příspěvky, 
sponzorské dary a částečná úhrada jízdného od 
rodičů.
desetProjekt Sociální automobil v  loňském roce 
významně pomohl řadě rodin se zdravotně 
handicapovaným dítětem, a to zejména výrazným 
časovým a �nančním odlehčením  jejich tíživé         
a mnohdy komplikované situace. Samotným 
dětem pak umožnil snižovat jejich sociální 
izolaci, například kontaktem se spolužáky mimo 
školu.

Sociální automobil



desetTradiční Tříkrálovou sbírku v  České Lípě, 
Cvikově, Mimoni, Kunraticích u Cvikova                   
a v Žandově, již po deváté, organizačně zajišťova-
la Farní charita Česká Lípa. Koledníkům se do 
tříkrálových pokladniček podařilo, od hodných 
lidí, vykoledovat 37.711,50 korun.
desetZ peněz Tříkrálové sbírky 2009 bylo 
zakoupeno vybavení potřebné pro činnost Klubu 
Velryba – garnyže, záclony, podlahová krytina, 
dekorační síť, pracovní stůl, kužely, houpačka, 
tříkolka a umělohmotná skluzavka. Také díky 
těmto penězům mohl Klub vytvářet pro děti 
zajímavou programovou nabídku v  příjemném         
a bezpečném prostředí.

Tříkrálová sbírka 2009
VI.



Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2009

Výpočet položek proveden
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

desetFinancování projektů bylo z  více zdrojů. 
Farní charita získávala �nanční prostředky              
z dotací MPSV ČR, strukturálních fondů EU 
(OPRLZ - Globálního grantu), Krajského úřadu 
Libereckého kraje, Města Česká Lípa, Úřadu 
práce Česká Lípa, Správy uprchlických zařízení 
MV ČR, projektu IP-1 – Služby sociální prevence 

v Libereckém kraji, Nadace EURONISA, Nadač-
ního fondu J&T a ze sponzorských darů od 
regionálních �rem a drobných dárců. Pracovali 
jsme také s příspěvky měst a obcí zúčastněných na 
našich projektech.

Způsoby �nancování a ekonomické informace
Našimi stálými partnery

a sponzory jsou
Johnson Controls AUTOBATERIE,

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

spol. s.r.o. Česká Lípa.

VII.



Aktiva číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 
účet. období

Stav k 
poslednímu dni 

účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 2198 2202
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 16 16

1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0
2 Software 4 16 16
3 Ocenitelná práva 5 0 0
4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2491 2543
1 Pozemky 11 0 0
2 Umělecká díla, předměty a sbírky 12 0 0
3 Stavby 13 0 0
4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 953 1005
5 Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0
6 Základní stádo a tažná zvířata 16 0 0
7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 199 199
8 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 1330 1330
9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 9 9

10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 0 0
2 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23 0 0
3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0 0
4 Půjčky organizačním složkám 25 0 0
5 Ostatní dlouhodobé půjčky 26 0 0
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0 0
7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -309 -357
1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30 0 0
2 Oprávky k softwaru 31 -16 -16
3 Oprávky k ocenitelným právům 32 0 0
4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
5 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 0 0
6 Oprávky ke stavbám 35 0 0
7 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m.v. 36 -94 -142
8 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 0 0
9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38 0 0

10 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku 39 -199 -199
11 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 0 0

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2009

Výpočet položek proveden
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.



B Krátkodobý majetek celkem 41 765 935
I. Zásoby celkem 42 0 0

1 Materiál na skladě 43 0 0
2 Materiál na cestě 44 0 0
3 Nedokončená výroba 45 0 0
4 Polotovary vlastní výroby 46 0 0
5 Výrobky 47 0 0
6 Zvířata 48 0 0
7 Zboží na skladě a v prodejnách 49 0 0
8 Zboží na cestě 50 0 0
9 Poskytnuté zálohy na zásoby 51 0 0

II. Pohledávky celkem 52 605 740
1 Odběratelé 53 68 80
2 Směnky k inkasu 54 0 0
3 Pohledávky za eskortované cenné papíry 55 0 0
4 Poskytnuté provozní zálohy 56 0 5
5 Ostatní pohledávky 57 13 0
6 Pohledávky za zaměstnanci 58 1 1
7 Pohledávky za institucemi soc.zab.a zdrav. pojištěním 59 0 0
8 Daň z příjmů 60 0 0
9 Ostatní přímé daně 61 0 0

10 Daň z přidané hodnoty 62 0 0
11 Ostatní daně a poplatky 63 0 5
12 Nárok na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem 64 507 628
13 Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.sam.celků 65 0 0
14 Pohledávky za účastníky sdružení 66 0 0
15 Pohledávky z pevných termínovaných operací 67 0 0
16 Pohledávky z vydaných dluhopisů 68 0 0
17 Jiné pohledávky 69 16 21
18 Dohadné účty aktivní 70 0 0
19 Opravná položka k pohledávkám 71 0 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 17 1

1 Pokladna 73 17 1
2 Ceniny 74 0 0
3 Účty v bankách 75 0 0
4 Majetkové cenné papíry k obchodování 76 0 0
5 Dluhové cenné papíry k obchodování 77 0 0
6 Ostatní cenné papíry 78 0 0
7 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79 0 0
8 Peníze na cestě 80 0 0

IV. Jiná aktiva celkem 81 143 194
1 Náklady příštích období 82 0 0
2 Příjmy příštích období 83 143 194
3 Kurzové rozdíly aktivní 84 0 0

Aktiva celkem 85 2963 3137

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2009

Výpočet položek proveden
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.



Pasiva číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 
účet. období

Stav k 
poslednímu dni 

účet. období
řádku prvnímu dni 

účet. období
poslednímu dni 

účet. období
A. Vlastní zdroje celkem 86 1927 2192
I. Jmění celkem 87 1470 1927

1 Vlastní jmění 88 1470 1927
2 Fondy 89 0 0
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 91 457 265
1 Účet výsledku hospodaření 92 457 265
2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 0 0
3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 94 0 0

B Cizí zdroje celkem 95 1037 945
I. Rezervy celkem 96 0 0

1 Rezervy   97 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0

1 Dlouhodobé bankovní úvěry 99 0 0
2 Vydané dluhopisy 100 0 0
3 Závazky z pronájmu 101 0 0
4 Přijaté dlouhodobé zálohy 102 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0
6 Dohadné účty pasivní 104 0 0
7 Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem         106 1033 945
1 Dodavatelé 107 75 146
2 Směnky k úhradě 108 0 0
3 Přijaté zálohy 109 0 0
4 Ostatní závazky 110 0 2
5 Zaměstnanci 111 431 283
6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 0 0
7 Závazky k institucím soc.zabezpeč.a veř.zdravot.pojištění 113 198 127
8 Daň z příjmů 114 0 0
9 Ostatní přímé daně 115 7 23

10 Daň z přidané hodnoty 116 0 0
11 Ostatní daně a poplatky 117 29 0
12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 0 0
13 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků 119 0 0
14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120 0 0
15 Závazky k účastníkům sdružení 121 0 0
16 Závazky z pevných termínovaných operací 122 0 0
17 Jiné závazky 123 51 15
18 Krátkodobé bankovní úvěry 124 88 49
19 Eskontní úvěry 125 0 0
20 Vydané krátkodobé dluhopisy 126 0 0
21 Vlastní dluhopisy 127 0 0
22 Dohadné účty pasivní 128 14 0
23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 140 300
IV. Jiná pasiva celkem 130 4 0

1 Výdaje příštích období 131 4 0
2 Výnosy příštích období 132 0 0
3 Kurzové rozdíly pasivní 133 0 0

Pasiva celkem 134 2964 3137

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2009

Výpočet položek proveden
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.



Náklady a výnosy -  Farní charity Česká Lípa v roce 2009

Název položky V tis. Kč

 Dům Jonáš 
- dům pro 

matky s dětmi 
v tísni

Charitní šatník 
a Aktivity pro 

cizince

Příprava 
nového 
projektu

Chráněná 
dílna

Sociální 
automobil

Spotřeba mat. a ener. 1 160 802 209 45 103 1
Náklady na služby 666 335 194 65 49 23
Mzdové náklady 3 329 2 058 1 086 91 94 0
Soc. a zdrav. pojištění 891 608 232 25 26 0
Ostatní sociální náklady 89 10 74 3 2 0
Dary 25 20 5 0 0 0
Ostatní náklady 154 37 50 44 16 7
Odpisy 48 14 27 4 3 0

Náklady celkem 6 362 3 884 1 877 277 293 31
Tržby za vl. výkony 795 495 0 75 205 20
Tržby za služby - ZP 0 0 0 0 0 0
Tržby ostatní 755 0 755 0 0 0
Dotace ministerstvo 1 604 1 604 0 0 0 0
Dotace kraje 0 0 0 0 0 0
Dotace Město 
Česká Lípa 397 377 0 0 20 0
Ostatní dotace 1 299 5 1 246 48 0 0
Benefiční představení 45 0 0 45 0 0
Dary 254 144 3 95 12 0
Nadační příspěvky 50 30 0 20 0 0
Dotace EU (IP-1) 1 402 1 402 0 0 0 0

Sbírky 26 26 0 0 0 0

Výnosy celkem 6 627 4 083 2 004 283 237 20

Hospodář. výsledek 265 199 127 6 -56 -11



Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky
Farní charity Česká Lípa se sídlem v Hrnčířské ulici č. 721 v České Lípe k 31. 12. 2009

Adresáti zprávy:
Biskupství litoměřické, Diecézní charita Litomě-
řice, ředitelka organizace

desetOvěřili jsme přiloženou účetní závěrku 
samostatné církevní právnické osoby Farní 
charita Česká Lípa se sídlem v  České Lípě, tj. 
rozvahu k  31. 12. 2009, výkaz zisku a ztráty za 
období od l. l. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této 
účetní závěrky, včetně popisu použitých význam-
ných účetních metod. Údaje o Farní charitě jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnosti statutárního 
orgánu účetní jednotky za 
účetní závěrku
desetZa sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky v  souladu s  českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán Farní charity Česká 
Lípa. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, 
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 
a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat 
vhodné účetní metody a provádět v dané situaci 
přiměřené odhady.

Odpovědnost auditora
desetNaší úlohou je vydat na základě provedené-
ho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v  souladu se zákonem o auditorech             
a Mezinárodními auditorskými standardy                 
a  souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. V  souladu s  těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy            
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti.
desetAudit zahrnuje provedení auditorských 
postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v  účetní 
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že 
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzová-
ní těchto rizik auditor přihlédne k  vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení            
a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouze-
ní vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditor-
ské postupy, nikoli vyjádřit se k  účinnosti 
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměře-
nosti účetních odhadů provedených vedením              
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

desetDomníváme se, že získané důkazní informa-
ce tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku bez výhrad.

Výrok auditora
desetPodle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a �nanční 
situace samostatné církevní právnické osoby 
Farní charity Česká Lípa se sídlem v České Lípě       
k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jeho 
hospodaření a peněžních toků za rok 2009                
v souladu s českými účetními předpisy. 

Audit corporation, spol. s r.o., Váňova 3180
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu
Auditorských společností 074

Ing. Jaroslav Rajtora,
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu
Auditorů 081

V Kladně dne 10. června 2010



Adresáti zprávy:
Biskupství litoměřické, Diecézní charita Litomě-
řice, ředitelka organizace

desetOvěřili jsme soulad Výroční zprávy 
samostatné církevní právnické osoby – Farní 
charity Česká Lípa se sídlem v České Lípě k 31. 12. 
2009 s  účetní závěrkou, která je obsažena v  této 
Výroční zprávě. Za správnost Výroční zprávy je 
zodpovědný statutární orgán Farní charity Česká 
Lípa. Naším úkolem je vydat na základě provede-
ného ověření výrok o souladu Výroční zprávy              
s účetní závěrkou.

desetOvěření jsme provedli v  souladu s  Meziná-
rodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České 

republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 
Výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež 
jsou též předmětem zobrazení v  účetní závěrce, 
jsou ve všech významných ohledech v  souladu          
s  příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, 
že provedené ověření poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření výroku auditora. 

desetPodle našeho názoru jsou informace 
uvedené ve Výroční zprávě samostatné církevní 
právnické osoby – Farní charity Česká Lípa              
k  31. 12. 2009 ve všech významných ohledech         
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.  

Audit corporation, spol. s r.o., Váňova 3180
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu
Auditorských společností 074

Ing. Jaroslav Rajtora,                                                     
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu                           
Auditorů 081

V Kladně dne 10. června 2010                    

Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy



desetTaké v roce 2009 jsme aktivně spolupracova-
li na komunitním plánování poskytování 
sociálních služeb ve městě Česká Lípa. Veliké úsilí 
jsme vynakládali na mediální kampaně, (články          
a tištěné zprávy v tisku, besedy, přibližování naší 
práce formou exkurzí v našich projektech, apod.). 
Z  tradičních akcí jsme již po třetí pořádali, ve 
spolupráci se společností  Johnson Controls 
Autobaterie Česká Lípa, Den dětí, (13. 6.). Po 
druhé, (1. 10.), se také konala oslava Dne Charity 
v  rámci celorepublikových oslav svátku                    
sv. Vincence z Pauly, (27. září), patrona charitních 
zařízení. K  pravidelným akcím, pořádaných 
Klubem Velryba, patřil Maškarní karneval, (29. 
1.), Velikonoční slavnost, (22. 4.), Mikulášská 
besídka (3. 12.) a Vánoční slavnost, (18. 12.).          
desetZcela výjimečnou akcí bylo bene�ční 
představení, které jsme ve spolupráci s pražským 
Divadlem Ungelt uspořádali 29. března 2009                
v  Jiráskově divadle v  České Lípě.  Na dvě stě 
diváků se bavilo skvělými hereckými kreacemi 
herců Vilmy Cibulkové a Miroslava Etzlera                 
v představení „Všechno jen do putyk a ženským!“.  
Diváci, kteří si na toto představení zakoupili 
vstupenky, přispěli zároveň na projekt Farní 
charity -  Sociální automobil, který zajišťoval také 
v  roce 2009 odvoz zdravotně handicapovaných 
dětí do škol a ze škol. Výtěžek z představení činil 
45.120 korun. Šek s  touto částkou převzala po 
představení ředitelka Farní charity, paní Eva 
Ortová,  z  rukou patronky představení, Hany 
Moudré – starostky města Česká Lípa a pana 
Jiřího Pritze -  provozního ředitele Divadla 
Ungelt.

desetAkcí z  trochu jiného soudku byla marná 
snaha o opravy fasády v objektech Farní charity – 
– Dubická 992 a Dubická 2189. Naopak potěšeni 
jsme byli z návštěvy senátora Ing. Karla Kapouna 
v naší organizaci, (4. 12.).  Veškerou svou činností 
jsme se v  loňském roce nejen zviditelňovali, ale 
také jsme se snažili získávat partnery a sponzory 
ke spolupráci a pořádání společných akcí ve 
prospěch potřebných.

Den dětí

Další aktivity Farní charity
VIII.







Dále nás podpořili:

Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o., Česká Lípa
Jizerské pekárny, spol. s r.o., Česká Lípa
JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář, Česká Lípa
Pan Kratochvíl Václav Aleš, Česká Lípa
Pan Milan Hein, Praha
Pan Miroslav Etzler, Praha
Paní Vilma Cibulková, Praha
Kro�an CZ, spol. s r.o., Dobranov
Haas + Sohn – Rukov s.r.o., Rumburk
OD ANDY s.r.o, odd. potravin, Česká Lípa
MUDr. Anna Nováková, Česká Lípa
Pan Josef Hradecký, Česká Lípa
Paní Lenka Šípová, Lindava
Paní Dagmar Rajsiglová, Pihel za MŠ Špičák, Česká Lípa
Fehrer Bohemia, spol. s r.o., Česká Lípa
Ježek so�ware s.r.o., Česká Lípa
PD Pavel Dědek, Česká Lípa
VOKA – PÍSEK, Ing. Milan Tichý, Zahrádky

Naši partneři, dárci, přátelé Charity v roce 2009
Hlavní sponzoři a partneři Farní charity Česká Lípa:

Pan René Peška, Česká Lípa
MUDr. David Hadrava, Česká Lípa
ČERVA  EXPORT  IMPORT, a.s., Praha
a další anonymní dárci                                  

Všem dárcům a přátelům Farní charita
Česká Lípa upřímně děkuje.

Spolupracující
organizace
s Farní charitou
Česká Lípa
v roce 2009

Město Česká Lípa, Johnson Controls Autobaterie, 
spol. s  r.o. Česká Lípa, Divadlo Ungelt Praha, 
Nemocnice s  poliklinikou Česká Lípa, a.s., 
Základní škola Dr. M. Tyrše Česká Lípa, Základ-
ní, Praktická a Mateřská škola Česká Lípa, 
Základní umělecká škola Česká Lípa, MBHB – 
umělecká společnost Česká Lípa, Pan Petr 
Němec, Česká Lípa, Dům dětí a mládeže Libertin 
Česká Lípa, Městská Knihovna Česká Lípa, 
Policie ČR, Městská policie Česká Lípa, Cizinec-
ká policie Česká Lípa

Spolupracující organizace
s Farní charitou Česká Lípa
v roce 2009

Kontaktní adresa:
Sídlo - areál Farní charity:

IČO:
Číslo účtu:

Pracovní doba:

Ředitelka:
Tel./fax:

Mobil:
E-mail:

Personalistka
a vedoucí projektů:

Tel./fax:
Mobil:

E-mail:

Medializace
a administrativa:

Tel./fax:
Mobil:

E-mail:

IX.



Aktuální kontakty
Kontaktní adresa:

Sídlo - areál Farní charity:

IČO:
Číslo účtu:

Pracovní doba:

Hrnčířská 721, 470 01 Česká Lípa
Dubická čp. 2189 a Dubická čp. 992, Česká Lípa

70226148
2677750267/0100, KB Česká Lípa
7.30 - 16.00 hodin

Ředitelka:
Tel./fax:

Mobil:
E-mail:

Personalistka
a vedoucí projektů:

Tel./fax:
Mobil:

E-mail:

Medializace
a administrativa:

Tel./fax:
Mobil:

E-mail:

Dubická 992
Eva Ortová
+ 420 487 829 870
+ 420 775 600 532
reditelna@fchcl.cz

Irena Hrnčířová
Chráněná dílna
Sociální automobil
Charitní šatník
+ 420 487 829 871
+ 420 608 978 233
ch.dilna@fchcl.cz

Zdeňka Čermáková
+ 420 487 829 871
+ 420 774 116 412
administrativa@fchcl.cz

Dům Jonáš

Vedoucí 
a zástupce ředitelky:

Telefon:
Fax:

Mobil:
E-mail:

NONSTOP
Telefon:

Mobil:
E-mail:

dům pro matky s dětmi
v tísni

Ing. Blanka Krajníková
+ 420 487 829 872
+ 420 487 829 878
+ 420 776 116 416
dumjonas@fchcl.cz

+ 420 487 829 873
+ 420 774 116 499
nonstop@fchcl.cz

Klub Koule

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
a Centrum pro děti a mládež

Bc. Jana Künstnerová
+ 420 487 829 876
+ 420 774 116 215
nizkoprah1@fchcl.cz

Najdete nás ve dvou navazujících objektech. Dům 
Jonáš - zelené barvy, adresou Dubická čp. 2189,     
je v těsné blízkosti bývalého celního úřadu.         
Druhá budova - Dubická 992, sousedí s �rmou      
REKLAMA KLAPKA.

www.fchcl.cz

Dubická 2189

Farní Charita
Česká Lípa

X.







 

Text a fotogra�e:
Gra�cká úprava:

Sazba a předtisková úprava:
Tisk:

Kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa
Deus - reklama a produkce
Deus - reklama a produkce
Tiskárna Černý

Farní Charita
Česká Lípa
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