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Slovo úvodem
Rok 2011 je za námi a vy držíte 
v rukou Výroční zprávu Farní charity 
Česká Lípa. Dovolte mi tedy na úvod 
pár slov. Rok 2011 byl opět rokem, 
který prověřoval naše schopnosti. 
Řešili jsme věci vážné, ale naproti 
tomu i záležitosti, které nám loňský 
rok zpříjemňovaly.

Služby Klub Koule NZDM, Centrum 
pro děti a mládež i Ubytovna 
Dobranov v loňském roce probí-
haly bez větších komplikací, chod 
Charitního šatníku probíhal dokonce 
na výbornou, zahájila se spolupráce 
s městem Nový Bor, klienti se sjížděli 
i z okolních obcí. S menšími problé-
my jsme se potýkali v Domě Jonáš, 
a to z důvodu nedostatku potravin 
našich klientek. Byla navázána 
spolupráce s potravinovou bankou 
v Litoměřicích. Jako již posledních 
pár let jsme velké úsilí vynaložili při 
shánění zakázek pro Chráněnou 
dílnu, avšak díky městu Česká Lípa, 
které nám vycházelo vstříc, byla situ-
ace snazší. Největší komplikace nám 
přinášel Sociální automobil, u nějž 
nás trápil technický stav našich 
vozů. Nákladné opravy nás ujistili, 
že nejvhodnější řešení této situace 
bude nákup vozu nového. Vynaloží-
me tak v blízké budoucnosti veškeré 
úsilí, abychom peníze na jeho nákup 

získali, ať třeba prodejem reklamní 
plochy na jeho karosérii. 

Během roku 2011 jsme již po 
jedenácté zorganizovali Tříkrálovou 
sbírku a těšili jsme se při Dni dětí 
či při Adventním koncertu. Jediná 
starost při kulturních prezentacích 
nastala při náhlém onemocnění 
vystupujícího den před představením 
„Výprodej“ pánů Kaisera a Lábuse.

Celou bilanci uplynulého roku Vám 
nabízíme slovem, ve fotografiích 
a v číslech na následujících strán-
kách. Skrývá se v nich kus poctivé 
práce, kterou jsme opět potvrdili 
význam našich služeb ve prospěch 
potřebných.

Ještě předtím, než začnete listovat 
v naší Výroční zprávě, ráda bych 
se s Vámi podělila o postřeh, který 
se týká naší práce a všech, kteří o 
nás mají zájem a pomáhají nám 
pomáhat. V dnešní složité době, ze 
které se vytrácejí tradiční hodnoty, je 
obzvlášť důležité pracovat s poko-
rou a úctou, věřit v dobro a v Boha. 
Naplňovat cíle služby nejen svou 
profesionalitou, ale i duchovním 
rozměrem. Ctít člověka. 

Našim klientům bych ráda popřála, 
aby jim naše práce přinesla nejen 
pomoc hmatatelnou, ale aby pro ně 

byla i duchovní kotvou, o kterou se 
v krizových situacích mohou kdykoliv 
opřít.

Poděkování
Na závěr mi dovolte, abych co 
nejupřímněji poděkovala všem, kteří 
nás po celý rok podporovali a bez 
jejichž pomoci bychom naši práci 
nemohli vykonávat.

Děkuji otci biskupovi Mons. Janu 
Baxantovi, panu děkanovi římskoka-

tolické círk-
ve Viliamu 
Matějkovi, 
panu faráři Miroslavu 
Bošovi z Jednoty bratrské 
a všem duchovním, kteří 
nám pomáhali svou služ-
bou a modlitbou. Děkuji 
ředitelce Diecézní charity 
Litoměřice, paní Růženě 
Kavkové a celému jejímu 
pracovnímu kolektivu.

Děkuji za finanční spoluú-
čast na jednotlivých pro-
jektech Krajskému úřadu 
Libereckého kraje: projektu 
IP-1 – Služby sociální pre-
vence v Libereckém kraji, 
Úřadu vlády ČR, Městu 
Česká Lípa, Úřadu práce 
v České Lípě, Městským 
a Obecním úřadům, Správě 

uprchlických zařízení MV ČR, 
Nadaci EURONISA, sbírkovému 
projektu České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti – 
Pomozte dětem.

Děkuji všem zaměstnancům, dob-
rovolníkům, partnerům, sponzorům 
a dárcům, za společné bohulibé 
dílo ve prospěch trpících a potřeb-
ných lidí.

S úctou 
Eva Ortová – ředitelka FCH CL
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Farní charita Česká Lípa je samo-
statnou církevní právnickou osobou 
dle Kodexu kanonického práva 
a součástí římskokatolické církve. 
Byla založena litoměřickým diecéz-
ním biskupem dne 1. března 1999 
s vlastní právní subjektivitou. Spadá 
pod Diecézní charitu Litoměřice, 
je členem Charity České republiky 
a mezinárodní organizace CARI-
TAS. 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 uče-
ní církve, podle vzoru Ježíše Krista, 
a to bez ohledu na jejich vyznání, 
rasu nebo národnost.

Organizace svou činnost a praktic-
ké poznatky konzultuje na pravidel-
ných kolegiích s projekty, které mají 
společné zaměření a které se konají 
v rámci Charity České republiky.

Organizace si za dobu své působ-
nosti získala respekt, dobré jméno 
a uznání od dalších spolupracujících 
subjektů. Důležitým faktorem je 
rovněž kvalitní pracovní tým a jeho 
funkční struktura. 

POSLÁNÍ, VZNIK,
PŮSOBNOST, STRUKTURA

přehled organizační struktury:III. Pozice  Počet Přepočtený 
v organizaci pracovníků úvazek

Ředitelka organizace 1,00 1,00
Administrativní pracovník / Personalista 1,00 1,00
Mediální koordinátor 1,00 0,50
Údržbář 1,00 0,50

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 7,00 6,25
Psycholog (DPP) 2,00 0,50

Chráněná dílna Jonáš   10,75
Vedoucí projektu 1,00 0,50
Vedoucí veřejné služby 1,00 1,00
Mistr / mistrová 2,00 1,25
Dělníci 11,00 8,00

Sociální automobil   1,25
Řidiči 2,00 0,75
Asistent pedagoga 1,00 0,50

Charitní šatník a aktivity pro cizince   1,50
Pracovník skladu 2,00 1,50

Centrum pro děti a mládež   1,00
Sociální pracovník 1,00 1,00

Ubytovna Dobranov   2,25
Noční hlídač 3,00 2,25

Klub Koule NZDM   3,00
Vedoucí - sociální pracovník 1,00 1,00
Pracovník v sociálních službách 2,00 2,00

Celkem 41,00 32,50



DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 
Registrovaná sociální služba, která 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 minulých klientek. 

UBYTOVNA DOBRANOV
Ubytování pro matky s dětmi nebo celé rodiny s dětmi.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ
Poskytuje pracovní příležitosti zdravotně handicapovaným lidem.

AKTIVITY PRO CIZINCE
V Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové provoz humanitárního skladu ošacení a volnočasových aktivit.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Slouží převážně sociálně potřebným klientům a je přístupný každému, kdo potřebuje materiální pomoc.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Zajišťuje odvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy nebo ze školy.

CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Poskytuje dětem a mládeži, z oblasti ohrožené sociálním vyloučením, bezpečné prostředí ke smysluplnému trávení 
volného času, vede je k zodpovědnosti za svůj vlastní život a preventivně tak působí proti kriminalitě mladistvých.

KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Registrovaná sociální služba, která odbornou pomocí, podporou a informacemi usiluje o sociální začlenění 
a pozitivní změnu ve způsobu života cílové skupiny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PŘEHLED PROJEKTŮ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA V ROCE 2011
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Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi 
v tísni, je registrovanou sociální služ-
bou u KÚ Libereckého kraje pod čís-
lem 1297986 dle zákona o sociálních 
službách. Jeho posláním je pomoc 
ženám a matkám s nezletilými nebo 
nezaopatřenými dětmi, které se 
ocitly v tíživé životní situaci, kterou 
nebyly schopny zvládnout vlastními 
silami. Těmto klientkám jsme po-
skytovali placené azylové ubytování 
ve 12 pokojích, a to maximálně 
po dobu 1 roku. Dále okamžité a 
bezplatné základní sociálně právní 
poradenství a podporu při řešení 
jejich aktuální situace. Klientky byly 
podporovány i v dalších oblastech: 
vedení domácnosti, hospodaření, 
výchova a péče o děti, uplatnitel-

Financováno z projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00023, který je realizovaný podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009 
a  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

nost na trhu práce, sebeprezentace, 
orientace při získávání a zpracová-
vání informací, potřebných pro jejich 
život. K dispozici měly také dopro-
vodné služby – pomoc právníka, 
psychologa a teologa. 

Dům Jonáš je v současné době  
financován z individuálního projektu  
IP-1 – Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji, který financuje 
Evropský sociální fond. V projektu 
pracovalo 10 pracovníků, z toho 
1 vedoucí projektu, 2 sociální 
pracovnice, 5 pracovnic v sociálních 
službách nonstop a 2 pracovnice 
v sociálních službách, které pracova-
ly s dětmi a jejich maminkami v rámci 
Klubu Velryba – klubu pro děti.

Dana
(příběh klientky)

Dana se nastěhovala na Dům 
Jonáš se svými dvěma dětmi. Děti 
byly velice chytré a projevovaly 
mezi sebou velkou sourozeneckou 
lásku. Matka oproti tomu jednala 
arogantně, a to vůči pracovníkům 
i ostatním klientkám. Na naše rady 
reagovala s opovržením.

Postupem času se ale její chování 
změnilo, začala komunikovat, 
začínaly jsme spolu mít lepší vztah. 
Z nepříjemné, nijak nevýrazné osoby 
se stala moc milá, příjemná a velice 
hezká žena. Dana pochopila, že i na 
azylovém domě může najít člověka, 

který se dostal do 
podobné situace 
jako ona, a to ne zrovna vlastní 
vinnou. Měla za sebou těžkou 
minulost, partner ji týral a i drogy 
hrály v jejím životě velkou roli. 
Z Dany se však stávala opravdu 
dospělá a zodpovědná žena. 
Rozhodla se, že se postaví na 
vlastní nohy a zajistí svým dětem 
domov. Začala intenzivně hledat 
zaměstnání a bydlení. Zvažovala, že 
se vrátí do města, kde dříve bydlela 
a kde žila také její rodina. Byla však 
nejistá, co bude dál, a měla strach 
odejít. Podpořili jsme ji v jejím 
rozhodnutí a snažili jsme se jí dodat 
odvahy. 

Při loučení byla vděčná, říkala, 
že takováto zkušenost v životě 
je k nezaplacení. Danu posléze 
oslovila její bývalá zaměstnavatelka, 
našla i nový domov, děti se vrátily 
do své původní školy a shledaly se 
se svými kamarády. 

DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI

V.

Počet uživatelů za rok 2011:               

Využití doprovodných služeb v roce 2011:

Počet klientek  42

Psycholog  36

Počet dětí  85

Právník  6

Žádosti o službu  91

Duchovní podpora  8



Součástí Domu Jonáš je volnočasový 
klub Velryba pro školní děti, který 
navštívilo v loňském roce 34 dětí ve 
věku 6 - 13 let. Během roku se nám 
podařilo zajistit dětem příjemné 
prostředí, na základě vlastních zá- 
žitků a zkušeností rozšířit jejich 
obzor. Děti získaly nové vědomosti 
a dovednosti, pracovaly s technikou, 
jako je PC a fotoaparáty. Dále jsme 
pro děti zajistili činorodou zábavu 

v podobě výletů na ko-
lech, divadelních před-
stavení, návštěvy hradů, 
zámku, muzea, návštěvy 

zoologické zahrady. V neposlední 
řadě jsme s dětmi několikrát navští-
vili plavecký bazén. V rámci projektu 
Lovci zážitků byl uskutečněn třídenní 
výlet v Českém Ráji, kterého se 
zúčastnilo 9 dětí. Dále jsme pro 
děti uspořádali v objektu azylového 
domu maškarní bál, velikonoční 
slavnosti, dětský den, Mikulášskou 
besídku, různé soutěže, vědomostní 
kvízy, pracovní a výtvarné činnosti.

Další činnost Klubu Velryba byla 
rozdělena do tří kategorií. 

V rámci individuální práce bylo 
spolupracováno se 17 matkami 
a 19 dětmi ve věku 3 – 7 let. 
Individuální práce probíhala s každým 
dítětem dle dohody minimálně 
2 hodiny týdně. Během schůzek 
pracovník rozvíjel osobnost dítěte, 
jeho schopnosti a dovednosti podle 
cílů a kroků společně stanovených 
s matkou v plánu rozvoje dítěte. 
Zároveň vznikal prostor pro nácvik 
a rozvoj rodičovských dovedností. 
Našim cílem bylo především rozvíjet 
rodičovské kompetence matky a tak 
napomáhat ke zlepšení sociálně 
výchovných podmínek dítěte. 
Dále jsme povzbuzovali matky 
v integrování dětí do mateřské školy.
 
Doučování a individuální příprava 
dítěte do školy probíhaly pravidelně 
každý den od pondělí do čtvrtka 
v odpoledních hodinách. Celkem do-
cházelo na doučování 19 dětí. Hlav-
ním záměrem bylo vzbudit zábavnou 
formou větší zájem dětí o vzdělávání 
a v neposlední řadě zvýšit jejich školní 
úspěšnost. Největší úspěch jsme 
zaznamenali zejména u prvňáčků, 

kde se v několika případech podařilo 
odvrátit i hrozící opakování ročníku. 

V Klubu pro matky s dětmi se 
uskutečnilo během roku 2011 44 se-
tkání. Celkem se programu účastnilo 
26 matek a 26 dětí. Schůzky v klubu 
probíhaly jedenkrát týdně a jednalo 
se o společný program pod vedením 
pracovnic, určený pro společnou 
činnost maminek s dětmi. Děti s ma-
minkami cvičily, tvořily jednoduché 
výrobky z papíru, vosku, sádry, vařily, 
pekly, zpívaly, učily se nové básničky 
s pohybem, poslouchaly i dramati-
zovaly známé pohádky. Zaznamenali 
jsme lepší spolupráci a větší účast 
maminek na společných programech.

KLUB VELRYBA – KLUB PRO DĚTI



Ubytovna se nachází na adrese 
Dobranov 120 od 1. listopadu 
2010. Dvoupatrová budova s deseti 
pokoji pomáhala řešit bytovou 
tíseň v plně obsazených pokojích. 
Jednoduché a účelové vybavení 
zajišťovalo klientům potřebný stan-
dard k bydlení (společná kuchyňka 
a sociální zařízení na každém patře, 
v přízemí oddělené dámské a pán-
ské koupelny se sprchovým koutem, 

společná prádelna se dvěma prač-
kami a sušárnou).

V roce 2011 se provoz ubytovny 
stabilizoval a ubytovaní, klienti 
veřejné služby, udržovali ubytovnu 
v pořádku, uklízeli a sami se tak 
podíleli na rostoucím zkvalitnění 
ubytování. Na něm se podílel i 
vlastník domu OSBD Česká Lípa, 
který zajistil v loňském roce  
výměnu oken.

Ubytovnu spravoval vedoucí – 
sociální pracovník, který klientům 
poskytoval sociální poradenství a 
služby. O noční služby a údržbářské 
práce se starali tři zaměstnanci. 

Během celého roku se chod ubytov-
ny obešel bez závažných problémů.
Pro ubytované klienty byl k dispo-
zici dojíždějící sociální pracovník, 
který s ubytovanými řešil jejich 
pracovní či finanční problémy.

UBYTOVNA DOBRANOV



Chráněná dílna Jonáš je projektem 
Farní charity Česká Lípa s místní 
působností od roku 2004. Jejím cílem 
bylo poskytovat pracovní příleži-
tosti pro zdravotně handicapované 
osoby, které pobírají částečný nebo 
plný invalidní důchod a pracují na 
zkrácený pracovní úvazek (pondělí 
až pátek od 6.30 do 13.00 hodin). 
V roce 2011 pracovalo v Chráněné 
dílně 15 zaměstnanců. 

Zázemí Chráněné dílny v Dubické 
992 tvořily dámské a pánské 
šatny, kuchyňka a sociální zázemí 
(toalety, sprchy). Do vybavení 
dílny patřila také technika (např. 
křovinořezy, sekačka na trávu) nebo 
ruční vybavení (paletový vozík, 
ocelový rudl, nůžky na živé ploty 
a další nářadí) a nově zakoupený 
malotraktor Vari. Dílna také 
disponovala automobilem  
Ford Tranzit.

Přetrvávajícím problémem v loňském 
roce byl opět veliký nedostatek 
dlouhodobějších pracovních zakázek. 
Trvalejší pracovní zakázky nám po-
skytla například SCA Packaging ČR 
s.r.o. Nový Bor, Jizerské pekárny s.r.o. 
Česká Lípa a příležitostně  
pak Nectec – Automotive s.r.o.  
Česká Lípa.

Venkovních prací zaměstnanců 
Chráněné dílny využilo v loňském 
roce Město Česká Lípa, Město Nový 
Bor, Obecní úřad Sosnová, AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., provo-
zovna Česká Lípa, Johnson Controls 
Autobaterie spol. s r.o., Protool s.r.o., 
Crystalex CZ, Hostinec – Slunečná 
a několik soukromých zadavatelů. 
Jednalo se převážně o údržbu a 
úpravu zeleně. 

Jednalo se taktéž s OSBD Česká Lípa  
v otázce dalších pracovních příleži-
tostí pro zdravotně handicapované 
zaměstnance Chráněné dílny. I přes 
obtížnost shánění pracovních zaká-
zek se nám v loňském roce podařilo 
udržet projekt Chráněná dílna v pro-
vozu a neohrozit její zaměstnance 
výpovědí.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ

Práce v SCA Packaging ČR s.r.o. 
Nový Bor



V rámci spolupráce se Správou 
uprchlických zařízení MV ČR 
provozuje Farní charita Česká Lípa 
humanitární sklad ošacení již od 
roku 2000. Pravidelně 2x do měsíce 
bylo pracovnicemi Farní charity Čes-
ká Lípa vydáváno klientům Zařízení 
nejen ošacení a obuv, ale také další 
potřebné věci, například hračky a 
kočárky pro děti, cestovní tašky, 
batohy, kabelky, literatura, apod. 
Věci byly klientům vydávány  
zdarma dle jejich potřeb.

Sklad byl zásobován z darů věnova-
ných Farní charitě a byl pravidelně 
doplňován. Služeb humanitárního 
skladu využívali klienti, kteří se ocitli 
v Zařízení bez prostředků a byli 
odkázáni výlučně na naši pomoc.

Statistické údaje – humanitární šatník v Bělé – Jezové pro klienty v Zařízení pro zajištění cizinců za rok 2011

AKTIVITY PRO KLIENTY V ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
V BĚLÉ – JEZOVÉ

Měsíc Počet klientů Počet kusů ošacení

Leden 0 0 ks

Únor 74 494 ks

Březen 57 309 ks

Duben 52 242 ks

Květen 64 406 ks

Červen 58 345 ks

Červenec 33 181 ks

Srpen 50 364 ks

Září 55 396 ks

Říjen 49 325 ks

Listopad 37 230 ks

Prosinec 23 187 ks

Celkem 552 klientů 3 479 ks



Tento projekt zahájil svou činnost 
v prosinci 2007. Na adrese Dubická 
čp. 992 poskytuje sociálně slabým 
klientům nejen ošacení, ale napří-
klad i obuv, školní brašny, nádobí, 
hračky, kočárky, knížky a další 
věci. Šatník o dvou místnostech, 
vybavených stojacími věšáky, regály 
a kabinkou na vyzkoušení ošacení, 
sloužil potřebným každý den, vyjma 
úterý, a to od 7.30 do 14.00 hodin.

Klientům, kteří měli poukázku 
k bezplatnému odběru ošacení ze 
sociálního odboru MÚ, Obecního 
úřadu nebo od vedoucí Domu Jo-
náš, bylo ošacení vydáváno zdarma, 
a to maximálně jedenkrát za tři 
měsíce a pouze dva kusy ošacení od 
jednoho druhu na osobu. Ostatní 
klienti zaplatili symbolické ceny 
podle platného ceníku. Vybrané  
finanční prostředky sloužily k pokry-
tí provozních nákladů šatníku.

Šatník 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. 

V loňském roce jsme zaznamenali 
nárůst klientů s poukázkami 
k bezplatnému odběru ošacení. 
Přicházeli k nám potřební nejen 
z České Lípy, ale také z Nového 
Boru a přilehlých obcí.

V neposlední řadě vznikla spolu- 
práce s firmou Koutecký s. r. o, 

která dala k dispozici čtyři sběrné 
kontejnery na ošacení a zajišťuje 
bezplatně jejich svoz do Charitního 
šatníku. 

Všem dárcům stejně jako firmě 
Koutecký patří za poskytnutí 
této materiální pomoci velké 
poděkování.

CHARITNÍ ŠATNÍK

Bezplatný odběr ošacení Odběr ošacení dle platného ceníku

Měsíc Počet  Počet
 kontaktů odebraných věcí

Leden 44 474
Únor 64 706
Březen 71 621
Duben 67 592
Květen 51 448
Červen 62 387
Červenec 37 317
Srpen 64 582
Září 37 475
Říjen 73 686
Listopad 114 933
Prosinec 36 452

Celkem 720 6 673 ks

Měsíc Počet  Počet
 kontaktů odebraných věcí

Leden 266 1 724
Únor 253 1 447
Březen 295 1 592
Duben 289 1 575
Květen 375 2 242
Červen 313 1 893
Červenec 266 1 384
Srpen 341 2 446
Září 350 2 436
Říjen 381 2 444
Listopad 397 2 400
Prosinec 240 1 474

Celkem 3 766 23 057 ks



Sociální automobil začala Farní 
charita Česká Lípa provozovat 
od září 2007. Projekt podobného 
typu je na okrese Česká Lípa jediný, 
proto byla jeho vytíženost v roce 
2011 vysoká. Sloužil k přepravě 
20 zdravotně handicapovaných dětí 
do školy nebo ze školy. 

Přepravu zabezpečovali dva 
řidiči dvěma automobily značky 
Ford Tranzit, konstrukčně 
přizpůsobených k převozu tělesně 
handicapovaných dětí (vozíčkářů), 
a to po celý rok, vyjma prázdnin, 
sobot, nedělí a svátků. Děti byly 
přepravovány na místo určení 
z pravidelných svozových linek 
měst a obcí – Česká Lípa, Nový Bor, 
Doksy, Kamenický Šenov, Zákupy, 
Provodín, Jestřebí a Staré Splavy. 
V loňském roce se navýšil počet 
klientů na dvacet. Výhodou této 
přepravy byl také poskytovaný 
servis – rodič pouze předával nebo 
přebíral dítě v rámci zajištěné cesty. 

Projekt byl financován z příspěvků 
některých zúčastněných měst 
a obcí, nadačních příspěvků, 
sponzorských darů a částečné 
úhrady jízdného od rodičů dětí.

Na základě zkušeností z praxe 
a kladných referencí ze Speciální 
školy v České Lípě a zejména pak 
spokojenosti dětí a jejich rodičů 
se nám potvrdilo, že projekt 
Sociální automobil v loňském roce 
významně pomohl řadě rodin 
se zdravotně handicapovaným 
dítětem, a to zejména výrazným 
časovým a finančním odlehčením 
jejich tíživé a mnohdy komplikované 
situace. Díky poskytování této 
služby měly děti možnost zlepšovat 
svou samostatnost, snižovala se 
jejich sociální izolace, utužovaly si 
vztahy se spolužáky a jejich rodiče 
měli větší možnost zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL



Projekt Centrum pro děti a mládež 
zahájil svou činnost 1. dubna 2010 
a úzce spolupracuje se sociální 
službou Klub Koule Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Celkový 
cíl projektu je usilovat o sociální 
začlenění a pozitivní změnu v ži-
votním stylu dětí a mládeže ve věku 
od 6 do 26 let, které žijí v oblasti 
ohrožené sociálním vyloučením a 
ocitají se v nepříznivé životní situaci. 
Prostřednictvím terénních programů 
a volnočasových aktivit předchá-
zíme jejich sociálnímu vyloučení 
v rámci romské lokality. Pronikli jsme 
do místní komunity, ukázali dětem 
a mladistvým z vyloučené lokality 
možnost trávení volného času, 
navázáním kontaktů jsme připravili 
živnou půdu pro navazující sociální 
práci při Nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež. Máme za to, že 
v prostředí, kde rodiny řeší spoustu 
jiných existenčních problémů, ne-
zbývá mnohdy čas ani síly na kvalitní 
trávení volného času dětí. Našim 
cílem je tedy ukázat těmto dětem 
veškeré možnosti využití času, který 
nemusí věnovat škole ani jiným 
povinnostem. Je však také zapotře-
bí předat jim přijatelnou formou, 
přiměřeně věku, jaká jsou rizika 

spojená s tímto časem a předem po-
odhalit jaké nástrahy by se v daném 
prostoru mohly objevovat. K plnění 
těchto cílů se snažíme zajistit a 
využívat hlavně možnosti nejbližšího 
okolí, aby k tomu děti, využívající 
naše služby, měly blíž a mohly z 
tohoto těžit i v následujících letech. 
Jako náš úkol vnímáme tyto děti 
nasměrovat, zabavit a působit na ně 
v duchu primární prevence.

Dílčí cíle pak spatřujeme především 
v naučení návštěvníků Centra pro 
děti a mládež běžným především 
hygienickým návykům a také i zákla-
dům slušného chování. Máme za to, 
že se nám toto vcelku daří. Jsme si 
však vědomi, že je záležitost dlou-
hodobého charakteru a naše činnost 
je pouze doplňující k institucím jako 
je škola a rodina.

Díky kontinuitě projektu z předešlé- 
ho roku si děti zapojené do projektu 
již celkem dobře zvykly na nasta-
vený režim. Pracovník, který se jim 
věnuje po celou dobu otevírací 
doby, vymýšlí program, který je 
přizpůsobený zájmu dětí. Jedná se 
zejména o sportovní aktivity typu 
fotbal, florbal, ping-pong, vybíjená, 

překážkový běh či posilování. Dále 
pak děti jeví velký zájem o výtvarné 
techniky, samozřejmě tanec a zpěv 
a práci na PC. Veškeré aktivity jsou 
spojené s metodami zaměřené na 
rozvoj kreativity, větší trpělivosti, na 
hrubou i jemnou motoriku, samo-
statnost, představivost.

Centrum pro děti a mládež bylo 
financováno z prostředků Úřadu 
vlády ČR a Města Česká Lípa. Cent-
rum bylo klientům k dispozici každý 
všední den od 13:30 do 18:00, ve 
středu však od 13:00 do 16:00, 
v této době měli klienti možnost 
učit se práci na PC. Projekt měl na 
starosti jeden pracovník v sociálních 
službách.

Úspěšnost hodnotíme jednak skrze 
každodenní účasti návštěvníků 
v klubu, což činní průměrně 25 osob 
na den. A také průměrný počet při 
jednorázových akcích, do kterých 
je možné zapojit celou komunitu, 
to bývá cca v průměru 60 osob na 
akci. Celkově jsme v Centru pro 
děti a mládež za rok 2011 měli 152 
návštěvníků. Máme za to, že tyto 
počty ukazují oproti loňskému roku 
značný nárůst.

CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

výlet na Ralsko

Maškarní



Projekt Klub Koule Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež je registrova-
nou sociální službou u KÚ Liberecké-
ho kraje a svou činnost zahájil  
1. dubna 2010. Služba byla zare-
gistrována dle zákona o sociálních 
službách pod identifikačním číslem 
6790491 a samotný klub jste nalezli 
na adrese Dubická 992 a jeho poboč-
ku také na adrese Školní 2213.

Posláním nízkoprahového Klubu Kou-
le je odborně a bezpečně umožňovat 
mladým lidem trávit volný čas smyslu-
plnými aktivitami a tím snižovat riziko 
sociálně patologického ohrožení 
mládeže. Především v lokalitách 
Dubice a sídliště Sever. Posláním je 
také snaha nejen o sociální začlenění 
a pozitivní změnu v životě cílové 
skupiny, ale i o podporu a pomoc 
v nepříznivých životních situacích. 
Poskytováním služeb Klubu Koule se 

snažíme zachovat a nadále rozvíjet 
důstojný život všech uživatelů.
Klub Koule poskytuje služby na 
principech nízkoprahovosti, dobro-
volnosti, rovnosti a odpovědnosti. 
Standardní služby jsou poskytovány 
uživatelům zdarma. Uživatel si volí 
jednotlivé standardní služby zcela 
dobrovolně, přičemž pasivní trávení 
času v prostorách klubu je také pova-
žováno za jeden typ služby v souladu 
s obecným posláním NZDM. Při 
jednotlivých službách v klubu asistují 
jeho pracovníci, kteří zároveň dohlíží 
na dodržování pravidel, se kterými je 
každý uživatel při prvním kontaktu 
řádně seznámen. Pravidla jsou také 
vyvěšena na viditelných místech v 
prostorách klubu.

Vhodnými službami, metodami 
a aktivitami podporujeme u cílové 
skupiny na území města Česká Lípa 

dovednosti, znalosti, schopnosti 
a návyky, které povedou k aktivnímu 
přístupu při řešení životních otázek. 
Získávání sebedůvěry, samostatnosti 
a odpovědnosti za vlastní chování a 
sociálních kompetencí, jež povedou 
k rozvoji osobnosti, ale také budou 
preventivně působit před sociálně-
patologickými jevy s následným 
sociálním vyloučením. Podstatné je 
také poskytovat dostatečné množství 
informací, či následné zprostředko-
vání odborných konzultací (právník, 
psycholog, teolog). Motivovat uživa-
tele ke vzdělávání a k zařazení na trh 
práce. Chceme preventivně působit 
a následně zmírnit diskriminaci dětí 
a mládeže ve společnosti na základě 
etnické příslušnosti či života v ghettu. 

Zapojení klientů do projektu je 
prováděno na základě jejich motivace 
ke smysluplně trávenému volnému 

času s eliminací rizikového jednání. 
Sociální pracovník kontaktuje klienty 
a pracuje s nimi i v terénu.

V roce 2011 navštívilo zařízení cel-
kem 107 uživatelů, z toho 44 nových 
a celkem bylo zaznamenáno 2694 
kontaktů. Klub Koule Nízkoprahové 
zařízení pro děti mládež bylo finan-
cováno z individuálního projektu 
IP1 – Služby sociální prevence v Libe-
reckém kraji. K dispozici klientům byl 
každý všední den od 13:30 do 18:00, 
ve středu probíhalo pouze individu-
ální poradenství a to od 14:00 do 
16:00. Chod zařízení zajišťovali dva 
sociální pracovníci a jeden pracovník 
v sociálních službách. 

KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

výlet na Ralsko

Financováno z projektu IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00023, který je realizovaný 
podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009 a  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.



Akce Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v roce 2011

Akce Datum konání  Počet
  uživatelů
  NZDM

Nocování v klubu 24. 02. 2011 7

Soutěž Romských kapel Praha 21. 05. 2011 3

Nocování v klubu společně 
s Centrem pro děti a mládež 30. 06. 2011 11

Nocování v klubu 14. 07. 2011 8

20. výročí Diecézní charity Litoměřice 23. 09. 2011 4

Rotahufest 2011 Ústí nad Labem 01. 10. 2011 4

Soutěž pro chytré hlavičky 
pořádaná společně s OSPOD 28. 11. 2011 9

Sportovní den a otevírání 
nové víceúčelové haly 27. 10. 2011 7

Společné nocování Klubu Koule 
a Centra pro děti a mládež 27. 10. 2011 5

Taneční a hudební soutěž 14. 11. 2011 18

Jdeme se hýbat 18. 11. 2011 4

Mikuláš v klubu 06. 12. 2011 18

Vánoce v klubu 23. 12. 2011 15

Pinčesový turnaj 29. 12. 2011 10

Nocování v klubu 24. 02. 2011 7

Akce Centra pro děti a mládež v roce 2011

Název akce Datum konání  Celkový 
  počet 
  účastníků

Tříkrálový koncert 07. 01. 2011 23

Hudební den v Centru 18. 01. 2011 55

Karneval 29. 01. 2011 80

Nocování s návštěvou 03. 02. 2011 23

Soutěžní odpoledne 19. 03. 2011 40

Výjezd do KC Lovosice 08. 04. 2011 10

Výlet do CHKO Peklo 08. 04. 2011 6

Celodenní pobyt v CHKO Peklo 13. 05. 2011 5

Výjezd do KC Ústí nad Labem 24. 06. 2011 7



Tradiční Tříkrálová sbírka oslavi-
la v loňském roce své jedenácté 
výročí. Sbírku v České Lípě, Novém 
Boru, Mimoni, Cvikově, v Dubé, 
v Zákupech, v Novém Oldřichově 
a v Žandově organizačně zajišťovala, 
již také pojedenácté, Farní charita 
Česká Lípa. Koledníkům se do zape-
četěných tříkrálových pokladniček 
podařilo vykoledovat celkem 60.461 
korun, což bylo o 11.634 korun více 
než v roce 2010.

Hodní lidé přispívali při mších v kos-
telích, při vystoupení Filipovského 
chrámového sboru na Tříkrálovém 
koncertě duchovní hudby v bazilice 
Všech svatých v České Lípě a samo-
zřejmě v ulicích, na úřadech a dalších 
místech zmíněných měst a obcí. 

Rolí Tří králů (Kašpara, Melichara 
a Baltazara) se opět se ctí zhostili 

hudebně nadaní žáci ze Základní 
školy Dr. M. Tyrše z České Lípy, ZŠ 
Špičák a šikovné děti z Domu Jonáš 
– domu pro matky s dětmi v tísni. 
Sbírka se vydařila také díky vydatné 
pomoci dobrovolníků, kteří se spolu 
se zaměstnanci Farní charity zapojili 

do koledování. Z darovaných peněz 
bylo zakoupeno vybavení kuchyní – 
uzamykatelné skříňky pro klientky ve 
společné kuchyni.

Z loňské Tříkrálové sbírky jsme měli 
dobrý pocit a radost při potkávání 

se se spoustou hodných a štědrých 
dárců, kterým nebyl lhostejný 
osud lidí, kteří potřebují pomoc. 
Všem, kteří Tříkrálovou sbírku 
podpořili a všem těm, kteří pomohli 
s její realizací, patří upřímné 
poděkování.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2011

VI.

vybavení kuchyní 

skříňky pro klientky



Nadace EURONISA, ze sbírkového 
projektu České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti – 
Pomozte dětem, ze sponzorských 

Farní charita Česká Lípa získávala 
finanční prostředky z Krajského 
úřadu Libereckého kraje: projektu 
IP 1 – Služby sociální prevence 

v Libereckém kraji, Úřadu vlády 
ČR, Města Česká Lípa, Úřadu 
práce Česká Lípa, projektu Správy 
uprchlických zařízení MV ČR, 

darů od regionálních firem a dalších 
laskavých dárců. Pracovali jsme 
také s příspěvky měst a obcí 
zúčastněných na našich projektech.

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A EKONOMICKÉ INFORMACE

Našimi stálými a pravidelnými partnery a sponzory jsou 
Johnson Controls AUTOBATERIE, spol. s r. o. Česká Lípa 
a Jizerské pekárny, spol. s r. o. Česká Lípa.

VII.



Rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu ke 
dni 31. 12. 2011

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

Aktiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

A.  Dlouhodobý majetek celkem  1  2143  1988
I.  Dlouhodobý nehmotný majektek  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 dlohodobý nehmotný majetek  9  0  0
II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem  10  2663  2402
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  1125  1072
5.  Pěstitelské celky trvalých porostů  15  0  0
6.  Základní stádo a tažná zvířata  16  0  0
7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  17  199  0
8.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  18  1330  1330
9.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  19  9  0
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  -536  -430
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  -321  -414
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  0
11.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  40  0  0

gottlieber
Zvýraznění
odtučnit



Aktiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

B  Krátkodobý majetek celkem  41  1032  1841
I.  Zásoby celkem  42  0  7
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  7
II.  Pohledávky celkem  52  720  1078
1.  Odběratelé  53  50  134
2.  Směnky k inkasu  54  0  0
3.  Pohledávky za eskortované cenné papíry  55  0  0
4.  Poskytnuté provozní zálohy  56  30  206
5.  Ostatní pohledávky  57  0  0
6.  Pohledávky za zaměstnanci  58  2  0
7.  Pohledávky za institucemi soc. zab. a zdrav. pojištěním  59  0  0
8.  Daň z příjmů  60  0  0
9.  Pohledávky za zaměstnanci  61  0  0
10.  Daň z přidané hodnoty  62  0  0
11.  Ostatní daně a poplatky  63  5  5
12.  Nárok na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem  64  693  653
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  -60  80
18.  Dohadné účty aktivní  70  0  0
19.  Opravná položka k pohledávkám  71  0  0
III.  Krátkodobý finanční majetek celkem  72  41  341
1.  Pokladna  73  19  27
2.  Ceniny  74  0  0
3.  Účty v bankách  75  22  314
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  271  415
1.  Náklady příštích období  82  0  40
2.  Příjmy příštích období  83  271  375
3.  Kurzové rozdíly aktivní  84  0  0
 Aktiva celkem  85  3175  3829



Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2011

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

Pasiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

A.  Vlastní zdroje celkem  86  1968  2341
I.  Jmění celkem  87  2133  1875
1.  Vlastní jmění  88  2133  1875
2.  Fondy  89  0  0
3.  Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků  90  0  0
II.  Výsledek hospodaření celkem  91  -165  466
1.  Účet výsledku hospodaření  92  -165  466
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  1208  1488
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  1181  1484
1.  Dodavatelé  107  176  120
2.  Směnky k úhradě  108  0  0
3.  Přijaté zálohy  109  1  88
4.  Ostatní závazky  110  0  8
5.  Zaměstnanci  111  376  416
6.  Ostatní závazky vůči zaměstnancům  112  0  0
7.  Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. pojištění  113  197  201
8.  Daň z příjmů  114  0  0
9.  Ostatní přímé daně  115  38  33
10.  Daň z přidané hodnoty  116  0  38
11.  Ostatní daně a poplatky  117  0  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  21  27
18.  Krátkodobé bankovní úvěry  124  0  0
19.  Eskontní úvěry  125  0  0
20.  Vydané krátkodobé dluhopisy  126  0  0
21.  Vlastní dluhopisy  127  0  0
22.  Dohadné účty pasivní  128  22  3
23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  129  350  550
IV.  Jiná pasiva celkem  130  27  4
1.  Výdaje příštích období  131  27  4
2.  Výnosy příštích období  132  0  0
3.  Kurzové rozdíly pasivní  133  0  0
 Pasiva celkem  134  3175  3829



Výkaz zisku a ztráty Farní charita Česká Lípa sestaven ke dni 31.12.2011 (v tisících Kč)

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

NáKLADy
Označení  Činnost
a  b hlavní  hospodářská  celkem

I.   Spotřebované nákupy celkem  1 729  319  2 048
A.  1.  Spotřeba materiálu  664  200  864
 2.  Spotřeba energie  1 065  119  1 184
 3.  Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek  0  0  0
 4.  Prodané zboží  0  0  0
II.   Služby celkem  991  314  1 305
A.  5.  Opravy a udržování  199  42  241
 6.  Cestovné  30  4  34
 7.  Náklady na reprezentaci  1  10  11
 8.  Ostatní služby  761  258  1 019
III.   Osobní náklady celkem  5 430  1 979  7 409
A.  9.  Mzdové náklady  4 115  1 438  5 553
 10.  Zákonné sociální pojištění  1 286  486  1 772
 11.  Ostatní sociální pojištění  0  0  0
 12.  Zákonné sociální náklady  29  55  84
 13.  Ostatní sociální náklady  0  0  0
IV.   Daně a poplatky celkem  0  0  0
A.  14.  Daň silniční  0  0  0
 15.  Daň z nemovitosti  0  0  0
 16.  Ostatní daně a poplatky  0  0  0
V.   Ostatní náklady celkem  67  42  109
A.  17.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0  0  0
 18.  Ostatní pokuty a penále  0  1  1
 19.  Odpis nedobyté pohledávky  20  0  20
 20.  Úroky  11  5  16
 21.  Kurzové ztráty  0  0  0
 22.  Dary  3  15  18
 23.  Manka a škody  0  3  3
 24.  Jiné ostatní náklady  33  18  51
VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
  a opravných položek celkem  156  0  156
A.  25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného 
  a hmotného majetku  102  0  102
 26.  Zůstatková cena prodaného dlouh. 
  nehmot. a hmot.majetku  54  0  54
 27.  Prodané cenné papíry a podíly  0  0  0
 28.  Prodaný materiál  0  0  0
 29.  Tvorba rezerv  0  0  0
 30.  Tvorba opravných položek  0  0  0
VII.  Poskytnuté příspěvky celkem  0  0  0
A.  31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované 
  mezi org. složkami  0  0  0
 32.  Poskytnuté členské příspěvky  0  0  0
VIII.  Daň z příjmů celkem  0  0  0
A.  33.  Dodatečné odvody daně z příjmů  0  0  0

VýNOSy 
Označení   Činnost
a  b   hlavní  hospodářská  celkem

I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  1 310  1 466  2 776
B.  1.  Tržby za vlastní výrobky  0  0  0
 2.  Tržby z prodeje služeb  1 310  1 466  2 776
 3.  Tržby za prodané zboží  0  0  0
II.   Změny stavu vnitroorganizačních 
  zásob celkem  0  0  0
B.  4.  Změna stavu zásob nedokončené výroby  0  0  0
 5.  Změna stavu zásob polotovarů  0  0  0
 6.  Změna stavu zásob výrobků  0  0  0
 7.  Změna stavu zvířat  0  0  0
III.   Aktivace celkem  0  0  0
B.  8.  Aktivace materiálu a zboží  0  0  0
 9.  Aktivace vnitroorganizačních služeb  0  0  0
 10.  Aktivace dlouhodobého nehmotného majektu  0  0  0
 11.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  0  0  0
IV.   Ostatní výnosy celkem  193  0  193
B.  12.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0  0  0
 13.  Ostatní pokuty a penále  0  0  0
 14.  Platby za odepsané pohledávky  100  0  100
 15.  Úroky  0  0  0
 16.  Kurzové zisky  0  0  0
 17.  Zúčtování fondů  0  0  0
 18.  Jiné ostatní výnosy  93  0  93
V.   Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
  a opravných položek celkem  0  16  16
B.  19.  Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotného 
  a hmotného majetku  0  16  16
 20.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0  0  0
 21.  Tržby z prodeje materiálu  0  0  0
 22.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0  0  0
 23.  Zúčtování rezerv  0  0  0
 24.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0  0  0
 25.  Zúčtování opravných položek  0  0  0
VI.   Přijaté příspěvky celkem  529  27  556
B.  26.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
  organizačními složkami  0  0  0
 27.  Přijaté příspěvky (dary)  529  27  556
 28.  Přijaté členské příspěvky  0  0  0
VII.  Provozní dotace celkem  6 743  1 209  7 952
B.  29.  Provozní dotace  6 743  1 209  7 952
  Výnosy celkem  8 775  2 718  11 493
C.   Výsledek hospodaření před zdaněním  402  64  466
 34.  Daň z příjmů  
D.   Výsledek hospodaření po zdanění  402  64  466







Také v roce 2011 jsme aktivně spo-
lupracovali na komunitním plánová-
ní poskytování sociálních služeb ve 
městě Česká Lípa. Veliké úsilí jsme 
vynakládali na mediální kampaně, 
(články a tištěné zprávy v tisku, při-
bližování naší práce formou exkurzí 
v našich projektech, apod.). 

V rámci prezentace Domu Jonáš 
– domu pro matky s dětmi v tísni 
a Klubu Koule Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež jsme 
uspořádali besedu o domácím násilí 
s prohlídkou Domu Jonáš a Klubu 
Koule, která se uskutečnila (6. 6.) 
pro českolipskou Základní školu Dr. 
M. Tyrše ve Farní charitě. 

Zpracovávali jsme materiál k nové-
mu projektu Sociální podnik. 
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. O těch nej-
zajímavějších Vás níže informujeme.

DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
VIII.

Den dětí patří k tradičním akcím.  
Již po čtvrté jsme ho pořádali ve 
spolupráci s Johnson Controls 
Autobaterie spol s r. o. Česká Lípa 
(11. 6.) v zahradě Farní charity.  
Pro děti zaměstnanců Autobaterií  
a zejména pak pro děti z Domu Jo-
náš to byl velmi silný zážitek. Mohly 
se vyřádit na atrakcích, kolotočích, 
vyzkoušet si jízdu na koni a hlavně 
prozkoumat celý areál Farní charity, 
neboť ten se proměnil v pohádko-
vé království s mnoha soutěžními 
zastávkami. 

DEN DĚTÍ



ADVENTNÍ 
KONCERT
K neopomenutelné akci patřil Ad-
ventní koncert tentokrát v Kostele 
Narození Panny Marie v České Lípě 
(20. 12.), který se uskutečnil ve 
spolupráci s Občanským sdružením 
MBHB – umělecká společnost  Čes-
ká Lípa s Farní charitou a ve spolu-
práci se Základní školou Sever Česká 
Lípa a Základní školou Dr. M. Tyrše 
Česká Lípa. V programu zazněly 
tradiční české koledy a Vánoční mše 
Marka Kučery. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného pomohl projektu 
Sociální automobil, který zajišťuje 
odvoz zdravotně handicapovaných 
dětí do školy nebo ze školy.

Foto: Kristýna Brožová, Českolipský deník



VÝPRODEJ – VEČER 
PÁNŮ KAISERA A LÁBUSE
Na Dny charity jsme naplánovali 
na 5. 10. slavnostní večer v Jirás-
kově divadle Česká Lípa s účastí 
populárního komediálního dua 
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Výtěžek 
z akce měl připadnout na provoz 
projektu Sociální automobil, který 
zajišťuje odvoz zdravotně handica-
povaných dětí do školy a ze školy. 
Organizačně bylo vše zajištěno, 

vstupenky v hodnotě 350 Kč byly 
bezmála do jedné rozebrány. Byly 
vyrobeny propagační materiály, 
které měly návštěvníky informovat 
o činnosti Farní charity Česká Lípa, 
každá z návštěvnic měla obdržet 
květinu. Den před konáním akce byl 
ovšem večer ze strany organizátorů 
zrušen z důvodu nemoci jednoho 
z vystupujících.



Města a obce: Město Česká Lípa, Město Doksy, Město Nový Bor, Město 
Kamenický Šenov, Město Stráž pod Ralskem, Město Zákupy, Město 
Žandov, Obec Kunratice u Cvikova, Obec Provodín, Obec Stružnice

Právnické a fyzické osoby:
Benda Patrik
Fehrer Bohemia, spol. s r.o., Česká Lípa
Gernat Josef
Ježek software s.r.o., Česká Lípa
Jizerské pekárny, spol. s r.o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o., Česká Lípa
JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář, Česká Lípa
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pobočka Česká Lípa
Kratochvíl Václav Aleš
Lazar Zdeněk
Melich Martin 
MUDr Nováková Anna
OD ANDy s.r.o, odd. potravin, Česká Lípa
Prokeš Martin
Rajsiglová Dagmar, Pihel za MŠ Špičák, Česká Lípa
Šípová Lenka
Šip Ján
Zuzaňák Jiří
a další dárci 

Všem dárcům a přátelům uvedeným v abecedním pořadí 
Farní charita Česká Lípa upřímně děkuje.

Spolupracující organizace s Farní charitou Česká Lípa v roce 2011
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Základní škola Dr. M. Tyrše Česká 
Lípa, Základní, Praktická a Mateřská škola Česká Lípa, Základní škola Špičák 
Česká Lípa, Občanské sdružení MBHB – umělecká společnost Česká Lípa, 
Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Městská knihovna Česká Lípa, 
Policie ČR, Městská policie Česká Lípa, Cizinecká policie Česká Lípa, Filipovský 
chrámový sbor, ADRA Česká Lípa, Maltézská pomoc, reklamní agentura Deus

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech v v roce 2011
Krajský úřad Libereckého kraje: projekt IP 1 – Služby sociální prevence  
v Libereckém kraji, Úřad vlády ČR, Úřad práce v České Lípě, Správa uprchlic-
kých zařízení MV ČR, Nadace  EURONISA, projekt České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2011
HLaVní SponzoŘi a parTnEŘi farní CHariTY čESKá Lípa:

IX.



Vedoucí:
Telefon:

Fax:
Mobil:
E-mail:

NONSTOP
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Mobil:
E-mail:

Dubická 2189

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

UBYTOVNA DOBRANOV 120 

Adresa – sídlo: Farní charita Česká Lípa, Dubická č. p. 992 a Dubická č. p. 2189, Česká Lípa

  IČO:  70226148
  Číslo účtu:  2677750267/0100, KB Česká Lípa
  Pracovní doba:  7.30 – 16.00 hodin

Dubická 992

AKTUÁLNÍ KONTAKTY

Ředitelka:
Tel./fax:

Mobil:
E-mail:

Ekonomický úsek:
Telefon:
E-mail:

Zástupce ředitelky
– administrativa:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Medializace:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

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

Mária Honzíková
+420 487 829 874
ucetni@fchcl.cz

Irena Hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
administrativa@fchcl.cz

Bc. Jiří Gottlieber
+420 487 829 871
+420 774 116 412
medializace@fchcl.cz

Irena Hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
administrativa@fchcl.cz

Ludmila Špindlerová
+420 487 829 871
+420 775 116 451
ch.dilna@fchcl.cz

Mgr. et Bc. Jana Kotyzová
+420 487 829 876
+420 774 116 215
nizkoprah1@fchcl.cz

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

Bc. Radka Soukupová
+420 774 116 048
ubytovna@fchcl.cz

PROJEKTY
Sociální automobil, Charitní šatník

Klub Koule
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Centrum pro děti a mládež 

Chráněná dílna Jonáš

www.fchcl.cz X.

Farní charita Česká Lípa







Text a fotografie:    Kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa
Grafická úprava:    Deus – reklama a produkce
Sazba a předtisková úprava:   Deus – reklama a produkce
Tisk:     Tiskárna Černý


