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sLOVO úVOdem
Drazí příznivci Farní charity Česká Lípa,

byť nám rok 2013 hned zkraje nepřinesl příliš 
důvodů k radosti, jeho průběh nás nakonec 
přesvědčil, že vytrvalostí, nasazením a po-
zitivním přístupem je možno se na konci 
roku smát a být spokojen s odvedenou prací. 
Proto Vám s hrdostí předkládáme Výroční 
zprávu 2013.

Jak již bylo řečeno, na začátku roku jsme byli 
nuceni řešit zásadní problém, a to finanční 
obtíže u našich registrovaných služeb. 
MPSV ČR nám schválilo jen cca 50 % z námi 
požadovaných částek na celoroční provoz 
Domu Jonáš a Klubu Koule. V průběhu roku, 

díky druhým výzvám a dotacím od města a z vlastní hospodářské činnosti, 
byly však služby dofinancovány a nemuselo tak dojít k drastickým krácením 
rozpočtů. Co se nám však zachránit nepodařilo, byla charitní prádelna. 
Z důvodu mála zakázek jsme byli nuceni v půlce roku ukončit po dvou letech 
její činnost.

V celkovém součtu se nám však v roce 2013 vedlo velmi dobře. Podařilo 
se nám otevřít pobočku Charitního šatníku v Novém Boru, stejně tak jsme 
otevřeli Centrum pro pěstounské rodiny v prostoru po bývalém klubu  
Velryba. Na sociální ubytovně v Novém Boru byl zřízen tzv. Nouzový pokoj, 
který zdarma poskytuje až týdenní nocleh lidem v nouzi. V Dubické ulici  
jsme zřídili ve spolupráci s o. s. „D“ občanskou poradnu a zahájili jsme Svoz 
ošacení pro Charitní šatník. Po celý rok spolupracovala Chráněná dílna Jonáš 
se sociálním podnikem ELEKCE, s. r. o., a byla to spolupráce velmi plodná. 
Naši zaměstnanci neměli nouzi o práci. 

Celou bilanci uplynulého roku Vám nabízíme slovem, ve fotografiích  
a v číslech na následujících stránkách. Skrývá se v nich kus poctivé práce, 
kterou jsme opět potvrdili význam našich služeb ve prospěch potřebných, ať 
již na Českolipsku, Novoborsku, či z důvodu povodňové pomoci na Mělnicku 
a na Štětsku.

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 pokorou 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 římskokatolic-
ké církve Viliamu Matějkovi, panu faráři Miroslavu Bošovi z Jednoty bratrské  
a všem duchovním, kteří nám pomáhali svou službou a modlitbou. Děkuji 
též ředitelce Diecézní charity Litoměřice, paní Růženě Kavkové a celému je-
jímu pracovnímu kolektivu. Děkuji za finanční spoluúčast na jednotlivých 
projektech všem zmíněným ve výroční zprávě a v neposlední řadě i všem za-
městnancům Farní charity Česká Lípa, dobrovolníkům, partnerům, sponzorům  
a dárcům za společné bohulibé dílo ve prospěch trpících a potřebných lidí.

S úctou Eva Ortová, ředitelka organizace
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Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založe-
na litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní 
subjektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, je členem 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 ná-
rodnost.

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných 
kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci 
Charity České republiky.

Organizace 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. 

pOsLání, VZnik,
pŮsOBnOst, strUktUra

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni 8 6,75 
Vedoucí sociální služby 1 0,75 
Sociální pracovníci 2 2,00 
Pracovníci v sociálních službách 4 4,00 
Psycholog (DPP – maximálně 144 hodin/rok) 1 0,00 

Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 10 6,25 
Vedoucí  1 0,50 
Dělníci 9 5,75 

Sociální automobil 4 2,75 
Řidiči 2 1,25 
Asistent pedagoga 2 1,50 

Charitní šatník Č. Lípa a aktivity pro cizince 3 2,00 
Pracovník skladu 2 1,50 
Řidič (svoz ošacení) 1 0,50 

Charitní šatník Nový Bor 2 1,50 
Pracovník skladu 2 1,50 

Centrum pro pěstounské rodiny 2 1,50 
Sociální pracovník  1 1,00 
Pracovník v sociálních službách 1 0,50 

Ubytovna Dobranov 3 2,25 
Vrátný 3 2,25 

Ubytovna Nový Bor 10 6,25 
Vedoucí ubytovny  1 0,25 
Sociální pracovník  1 0,50 
Vrátný 6 4,50 
Uklízečka 1 0,50 
Údržbář 1 0,50 

Klub Koule 2 2,00 
Vedoucí – sociální pracovník  1 1,00 
Pracovník v sociálních službách 1 1,00 

Celkem 50 35,25 

přehled 
organizační 
struktury:

Pozice  Počet Přepočtený 
v organizaci pracovníků úvazek

Ředitelka organizace 1 1,00 
Administrativní pracovník / Personalista 1 1,00 
Pokladní 1 0,50 
Mediální koordinátor 1 0,50 
Údržbář + hlídač objektu 2 1,00 
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Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni je 
registrovanou sociální službou u KÚ Liberecké-
ho kraje pod číslem 1297986 dle zákona o soci-
álních 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 si-
lami.

Těmto klientkám bylo poskytováno placené azylové 
ubytování ve 12 pokojích na adrese Dubická 2189 
a na 5 pokojích na Sociální ubytovně Dobranov. 

Matkám s dětmi bylo poskytováno ubytování 
maximálně po dobu 1 roku. Dále okamžité a bez-
platné základní sociálně-právní poradenství a pod-
pora při řešení jejich aktuální situace. Klientky 
byly podporovány i v dalších oblastech: vedení 
domácnosti, hospodaření, výchova a péče o děti, 
uplatnitelnost na trhu práce, sebeprezentace, 
orientace při získávání a zpracovávání informací, 
potřebných pro jejich život. K dispozici měly také 
doprovodné služby – pomoc právníka a psy- 
chologa. Klientky si Dům Jonáš samy udržují 
v čistotě, úklidové služby se jim střídají po týdnu. 

V roce 2013 byly instalovány na okna koupelen 
mříže z důvodu jistoty bezpečí před násilnými 
partnery ubytovaných žen. 

dŮm JOnáŠ 
dŮm prO matkY 
s dětmi V tísni
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Změny proběhly na pozici vedoucí pracovnice, sociální pracovnice i na 
nonstop službě. Blanku Fialovou na konci roku nahradila ve vedoucí pozici 
nově příchozí zkušená sociální pracovnice Dagmar Svobodová a na nonstop 
službu byly přijaty tři nové zaměstnankyně. I díky tomu byly ubytovaným 
matkám poskytnuty nové aktivity jako kurzy kadeřnictví, základy práce na 
počítači či šití na šicím stroji. Jedna z klientek vyhrála spolu s dcerou 1. místo 
ve výtvarné soutěži „Společně malujeme svět“. 

Vzhledem k tomu, že azylový dům byl v průběhu roku plně obsazen, a to  
i v rozšířených prostorách na Sociální ubytovně Dobranov, začalo se jednat  
o rozšíření kapacity domu na Sociální ubytovně Nový Bor. Na konci roku byla 
tato aktivita realizována. V 1. patře ubytovny tak vzniklo pět nových pokojů 
pro matky s dětmi a v průběhu následujícího roku se zvažuje další rozšiřování, 
a to nejen pro matky s dětmi, nýbrž i pro mužské protějšky, které se ocitají 
v obdobných situacích. 

V projektu pracovalo 9 pracovníků, z toho 1 vedoucí projektu, 2 sociální 
pracovnice, 4 pracovnice v sociálních službách nonstop a 2 pracovnice 
v sociálních službách, které pracovaly s dětmi a jejich maminkami v rámci 
klubu pro děti. 

Počet uživatelů za rok 2013:

Využití doprovodných služeb v roce 2013:

Počet klientek  34

Psycholog  20

Počet dětí  67

Právník  21

Žádosti o službu  57

dŮm JOnáŠ 
dŮm prO matkY 
s dětmi V tísni
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Součástí Domu Jonáš je i volno-
časový klub pro děti, který v do-
poledních hodinách provozoval 
svou činnost pro děti předškolního 
věku. 

Činnost pro předškolní děti využilo  
v loňském roce 28 dětí ve věku 3–6 
let a 22 matek. Služeb klubu vyu-
žívali jak někteří rodiče ze sociálně 
vyloučené lokality Dubice, tak z uby-
tovny v Dobranově. Děti si rozšířily 
slovní zásobu, naučily se soustředit 
pozornost na společnou činnost, 
procvičovaly paměť, rozvoj jemné 
motoriky či získaly návyk základní 
hygieny, respektovat pravidla hry, 
atd. S úspěchem bylo využito didak-
tického materiálu „Metoda dobrého 
startu“. Na Mikulášské slavnosti pak 
předvedly svým rodičům i pracov-
níkům své dovednosti. Celkově se 
ukázalo, že nová strategie klubu 
(zrušení individuální práce s matkou 
a dítětem a zavedení práce se skupi-
nou) obsáhla více dětí.

kLUB prO děti

Počet dětí 3–6 let 25
Počet matek 22

Počet dětí a jejich matek 
navštěvujících klub v roce 2013
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Sociální ubytovna se nachází na adrese Dobra-
nov 120 v objektu, který vlastní OSBD Česká 
Lípa. V roce 2013 bylo v Dobranově ubytová-
no 17 dospělých a 22 dětí v 10 pokojích. Pět 
z nich bylo využito jako rozšířená kapacita pro 
Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni.
 
Ubytovnu spravoval vedoucí – sociální pracov-
ník, který klientům poskytoval sociální poraden-
ství a služby v oblasti finančního a dluhového 
poradenství. Noční služby zajišťovali tři zaměst-
nanci, z nichž jeden také zajišťoval údržbářské 
práce. 

Dvoupatrová budova s deseti pokoji pomáhala 
řešit bytovou tíseň v plně obsazených pokojích. 
Jednoduché a účelové vybavení zajišťovalo kli-
entům potřebný standard k bydlení (společná 
kuchyňka a sociální zařízení na každém patře, 
v přízemí oddělené dámské a pánské koupelny 
se sprchovým koutem, společná prádelna se 
dvěma pračkami a sušárnou). Ubytovaní, klienti 
veřejné služby, udržovali ubytovnu v pořádku, 
uklízeli, a sami se tak podíleli na rostoucím zkva-
litnění ubytování za asistence a kontroly jedné 
uklízečky. Na něm se podílel i vlastník domu 
OSBD Česká Lípa.

Během celého roku se chod ubytovny obešel 
bez závažných problémů. Ze sociální ubytovny 
se v průběhu roku odstěhovali 2 samostatně ži-
jící muži a matka s dítětem.

Sociální ubytovna Nový Bor na adrese Severní 775 poskytla 
v roce 2013 azyl 206 sociálně slabým nájemníkům (včetně 
dětí) v 61 pokojích. V průběhu roku se podepsalo 60 no-
vých nájemních smluv do prázdných pokojů, které byly 
uvolněny kvůli vystěhování bývalých nájemníků z důvodu 
vandalismu, neplacení nájemného, v lepším případě kvůli 
zlepšení sociální situace a odstěhování se do městského či 
nájemního bytů (12 nájemníků).

O chod ubytovny se starala vedoucí ubytovny, nonstop služba 
na vrátnici a uklízečka. S personálním obsazením vrátnice byl 
do poloviny roku problém, poté se situace stabilizovala. Děti 
klientů měly možnost využít volnočasových aktivit, které v pro-
storách ubytovny provozoval třikrát do týdne klub Koblížek 
o. s. Rodina v centru. Pro klienty byl k dispozici i občanský 
poradce z o. s. „D“ sídlící částečně přímo na ubytovně, avšak 
poskytující i terénní asistenci. Jeho služeb využívali ubytování 
ku pomoci například v otázkách insolvence, exekucí a žalob  
v občansko-právním sporu, při poradenství v oblasti rodinného 
práva či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení.  

I v loňském roce byla potřeba oprav a údržby budovy. Opravy 
starých toalet, výměny starých měřáků vody, okamžité hubení 
štěnic na třech pokojích, likvidace myší, usměrňování alkoholi-
ků a drogově závislých obyvatel a vandalismus.

Od září byl na sociální ubytovně zřízen pokoj pro lidi v nouzi, 
který využilo 25 lidí včetně dětí. Průměrný pobyt na nouzovém 
pokoji byl sedmidenní a zcela zdarma na náklady Farní charity 
Česká Lípa.

Ubytovna byla samofinancovaná z vybrané ceny za ubytování.

dOBranOV 

sOciáLní UBYtOVnY 
nOVÝ BOr



 

V roce 2013 poskytoval Sociální podnik již devátým rokem 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, nebo 6.30–10.30). V průběhu roku 8 zaměstnanců na 
HPP a 8 zaměstnanců na DPP vykonávalo jednoduché manuální práce pro 
firmy i fyzické osoby, a to převážně údržbu zeleně, úklid sněhu, úklid veřej-
ných prostor panelových domů či praní prádla v Prádelně FCH CL, která však 
musela být v polovině roku zavřena kvůli nízké poptávce zákazníků.

Zázemí Sociálního podniku FCH CL v Dubické 992 tvořily dámské a pánské 
šatny, kuchyňka a sociální zázemí (toalety, sprchy). Do vybavení dílny patřila 
technika jako malotraktor Vari s přídavnými nástavci, křovinořezy, sekačka na 
trávu, postřikovač na chemické ošetření buřeně, nůžky na živé ploty a další 
drobné nářadí potřebné k údržbě zeleně a pračky pro Prádelnu Farní charity. 

I v tomto roce našel Sociální podnik stálého partnera v dalším sociálním pod-
niku ELEKCE, s. r. o., díky kterému při práci disponoval s automobilem Renault 
Master (sklopný valníček), motorovými pilami, sněhovou frézou, čističem ko-
berců a fukarem listí. 

Trvalejší pracovní zakázky ve výrobě sociálnímu podniku poskytly DS Smith Pa-
ckaging Nový Bor, Jizerské pekárny Česká Lípa, Nectec Automotive Česká Lípa, 
Povodí Ohře, Partner in Pet Food CZ či Praktik Innovation Stráž p. Ralskem.

Od jara do podzimu byly vykonávány venkovní práce pro firmy Johnson Con-
trols Autobaterie, Crystalex CZ, Protool, Lesy ČR, OSBD Česká Lípa či Progles. 
Jednalo se převážně o údržbu a úpravu zeleně a zhotovování skalek, úklid ven-
kovních objektů a pěstební práce v lese. 

Zakázky byly sháněny přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou 
formou.

sOciáLní pOdnik 
Farní charitY Česká Lípa
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V rámci spolupráce se Správou 
uprchlických zařízení MV ČR byl již 
čtrnáctým rokem provozován hu-
manitární sklad ošacení. Pravidel-
ně dvakrát do měsíce bylo dvěma 
pracovnicemi 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 pro Cha-
ritní šatník a byl pravidelně doplňo-
ván. Služeb humanitárního skladu 
využívali klienti, kteří se ocitli v Zaří-
zení 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 2013

aktiVitY prO kLientY 
V ZaŘíZení prO ZaJiŠtění 
ciZincŮ (ZZc) V BěLÉ – JeZOVÉ

Měsíc Počet klientů Počet kusů ošacení

Leden 33 186 ks

Únor 27 230 ks

Březen 42 274 ks

Duben 39 264 ks

Květen 49 222 ks

Červen 75 344 ks

Červenec 47 444 ks

Srpen 61 449 ks

Září 50 395 ks

Říjen 49 345 ks

Listopad 45 358 ks

Prosinec 26 252 ks

Celkem 543 klientů 3 763 ks 
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Již sedmým rokem jsou v prostoru šatníku poskyto-
vány sociálně slabým klientům textil všeho druhu 
(ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ruč-
níky, ubrusy i párovaná obuv), ale i školní brašny, 
nádobí, hračky, kočárky, knížky a další věci.

Klientům, kteří měli poukázku k bezplatnému odběru 
ošacení ze sociálního odboru MÚ, Obecního úřadu 
nebo od vedoucí Domu Jonáš, bylo ošacení vydává-
no zdarma, a to maximálně jedenkrát za tři měsíce  
a pouze dva kusy ošacení od jednoho druhu na osobu. 
Ostatní klienti zaplatili symbolické ceny podle platné-
ho ceníku. Vybrané finanční prostředky sloužily k po-
krytí 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. 
Ty byly v prvé řadě odebírány majitelkou psího a koči-
čího útulku, savé materiály poté odebírá firma Johnson 
Controls Česká Lípa pro účely čištění strojů. 

Vzhledem k tomu, že i v loňském roce se zvýšil odběr 
ošacení klienty z Českolipska i Novoborska, byly v roce 
2013 udělány dva důležité organizační kroky. V říjnu 
byl otevřen Charitní šatník Nový Bor v ulici Purkyňo-
va, který mají na starosti dvě zaměstnankyně. Druhým 
krokem bylo zřízení tzv. Svozu pro charitní šatník. Na 
jaře vyjely prvně dva tranzitní vozy do ulic České Lípy 
a okolních obcí, poté jeden z nich přibral i Nový Bor 
a okolí. Svoz slaví úspěchy převážně v částech města 
s rodinnými domy, menší úspěchy má pak v panelových 
čtvrtích. Přes léto měl svoz pauzu, do ulic se vrátil zase 
na podzim. 
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Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 171 1 166 
Únor   75    499 
Březen   98    888 
Duben 134 1 294 
Květen   64    287 
Červen 130 1 028 
Červenec   87    877 
Srpen   83    958 
Září 133 1 040 
Říjen 166 1 417 
Listopad 155 1 191 
Prosinec   48    312

Celkem 1 344 10 957 ks

Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 282 2 039 
Únor 294 2 191 
Březen 396 2 036 
Duben 454 3 132 
Květen 441 3 601 
Červen 369 3 347 
Červenec 387 3 086 
Srpen 308 2 895 
Září 377 3 273 
Říjen 437 3 725 
Listopad 419 3 165 
Prosinec 132 1 053

Celkem 4 296 33 543 ks 

charitní Šatník
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Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Říjen  13    80  
Listopad  23   234  
Prosinec    7     57

Celkem  43  371 ks 

Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Říjen  474  1 369 
Listopad  404  1 752 
Prosinec  152     666

Celkem  1 030   3 787 ks 

NOVÝ BOR
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Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po sedm let jediný, proto 
byla jeho vytíženost v roce 2013 vysoká a vyšší než v roce předcházejícím. Slou-
žil k přepravě 20 zdravotně handicapovaných dětí do školy nebo ze školy. 

Přepravu zabezpečovali dva řidiči dvěma skříňovými nákladními automobily 
značky Ford Transit a Renault Master. Oba jsou konstrukčně přizpůsobeny 
k převozu tělesně handicapovaných osob (vozíčkářů). Obsahují nájezdovou 
rampu s možností následného bezpečnostního připoutání vozíčkářů pro dobu 
převozu. Celková kapacita automobilu je osm míst včetně řidiče (šest míst  
k sezení a dvě místa pro vozíky). Oba automobily jsou v majetku Farní charity 
Česká Lípa, která hradí roční pojištění, daně a ostatní náklady na provoz.

Děti byly přepravovány na místo určení z pravidelných svozových linek měst 
a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Zákupy, Provodín, Jestřebí, Staré Splavy 
a nově v roce 2013 i Horní Police a Žandov. 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, nadač-
ních 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 pro-
jekt Sociální automobil v loňském roce významně pomohl řadě rodin se zdra-
votně 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 mož-
nost zaměstnanosti. 

Loňský rok se vedení Farní charity Česká Lípa nadále snažilo získat finanční 
dary, kterými budou financovány splátky za nový vůz Renault Master, který byl 
zakoupen v roce 2012 z důvodu opotřebení starého vozu.

sOciáLní aUtOmOBiL



Projekt sloužil klientům ve věku od 6 do 
26 let a odborně a bezpečně umožňoval 
mladým lidem trávit volný čas smysluplný-
mi aktivitami, čímž snižoval riziko sociálně 
patologického ohrožení mládeže přede-
vším v lokalitě Dubice. Posláním projektu 
bylo sociální začlenění a pozitivní změna  
v životě cílové skupiny, podpora a pomoc  
v nepříznivých životních situacích, zacho-
vat a nadále rozvíjet důstojný život všech 
uživatelů projektu.
 
S klienty byly provozovány výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti (volnočasové 
aktivity, doučování, rozvoj dovedností  
a návyků). Byl jim zprostředkováván kon-
takt se společenským prostředím (mimo-
řádné akce – výlety, společenské akce, kul-
turní akce apod.) díky projektu „Nejsme 

kLUB kOULe,
níZkOprahOVÉ 
ZaŘíZení prO 
děti a mLádeŽ
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Projekt Klub Koule Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež je již třetím rokem 
registrovanou sociální službou u KÚ Libe-
reckého kraje. Služba byla zaregistrová-
na dle zákona o sociálních službách pod 
identifikačním číslem 6790491 a samotný 
klub se nachází na adrese Dubická 992.



 

na světě sami“ Pomozte dětem organizovaného ČT a NROS. V neposlední řadě bylo 
klientům poskytováno poradenství, informační servis, doprovod, kontakt s institucemi 
či pomoc s realizacemi vlastních nápadů.

Díky individuální podpoře získali klienti povědomí o trhu práce, o důležitosti vzdělání, 
jsou schopni řešit problém společně s pracovníkem, uvědomují si nutnost spolupracovat 
s úřady a s různými institucemi a učí se s nimi komunikovat. 

Největším úspěchem bylo, že většině z klientů, jejichž hlavním cílem bylo nalezení zaměst-
nání, se cíl podařilo naplnit. Také u mladších klientů byl zaznamenán větší zájem o školu, 
využili možnosti doučování s pracovníkem a prostory klubu k přípravám do školy. 

V roce 2013 byla celkem 155 uživatelům poskytnuta alespoň jedna služba. Klub Koule 
měl v tomto roce celkem 70 klientů, pracoval s nimi na základě dohody o poskytování 
služeb. 40 z nich byli nově příchozí klienti s dohodou o poskytování služeb. Celkem 
bylo zaznamenáno 3881 kontaktů.

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti mládež bylo financováno z rozpočtu MPSV, 
MŠMT, Libereckého kraje a města Česká Lípa. K dispozici klientům byl každý všední 
den od 13.30 do 18.00, ve středu probíhalo pouze individuální poradenství a to od 
14.00 do 16.00. Byť v průběhu roku došlo k personálním obměnám, chod zařízení 
zajišťovali dva sociální pracovníci, kteří byli navíc posilování třetím zaměstnancem na 
zkrácený úvazek. 

Klub Koule zároveň poskytoval zázemí hudební a taneční skupině a pro setkávání rodin 
a větších skupin při různých příležitostech.

kLUB kOULe,
níZkOprahOVÉ 
ZaŘíZení prO 
děti a mLádeŽ
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akce Klubu Koule nzDM v roce 2013

Akce Datum Počet 
  uživatelů 
  NZDM

Exkurze v knihovně  5. 3. 14

Útulek pro zvířata Azýlek Bucifálek 15. 4. 18

Táborák 16. 4. 26

Odpoledne v bazéně 10. 5. 17

Po stopách historie České Lípy 27. 5. 19

Návštěva Kina Crystal 13. 6. 12

Exkurze hrad Lipý  2. 7. 17

Chráněná přírodní památka Peklo  4. 7. 10

ZOO Děčín  9. 7. 13

Exkurze v Public Aquarium 15. 7. 18

Vlastivědné muzeum 18. 7. 12

Zámek Zákupy 23. 7. 24
 25. 7. 24

Skalní hrad Sloup, Skalní divadlo 30. 7. 9

Exkurze Denní stacionář  8. 8. 10

Třídenní pobyt na Ekofarmě 19. 8. – 21. 8. 25
 22. 8. – 24. 8. 25

Domov důchodců a domov se zvl. režimem 26. 9. 11

Mikulášská besídka  6. 12. 50

Jiráskovo divadlo 14. 12. 19

Vánoční nocování v klubu 20. 12. 21
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Také Farní charita Česká lípa vyšla vstříc 
potřebám pěstounů, kteří měli povinnost 
od ledna 2013 uzavřít dohodu se subjek-
tem pověřeným k právní ochraně dětí. 

Začátkem května tak v přízemí azylového 
Domu Jonáš vzniklo Centrum pro pěs-
tounské rodiny, kde tři pracovnice nabí-
zely celou řadu služeb: odlehčovací služ-
bu pro pěstouny ve formě příměstských 
táborů o jarních a letních prázdninách, 
příležitostné pohlídání dětí, vzdělávání 
pěstounů, odbornou péči psychologů či 
asistence při setkávání dětí s jejich biolo-
gickými rodiči. 

Pracovnice navštěvovaly rodiny pěstounů 
a pomáhaly jim s přípravou dětí do škol, 
jelikož některé pěstounky byly starší ženy, 
které potřebovaly v tomto směru zvýšit 
kompetence. Od října byl otevřen odpo-
lední klub pro děti se zájmovými kroužky, 
který byl pro malý zájem po měsíci zru-
šen. Osvědčila se individuální terénní 
péče, při níž zaměstnankyně pomáhaly 
pěstounům a jejich dětem přímo v domá-
cím prostředí. 

Služba byla provozována s 18 klienty 
a v průběhu roku ji začali využívat i pěs-
touni OSPOD Česká Lípa.

centrUm prO 
pěstOUnskÉ rOdinY
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Tříkrálová sbírka byla pořádána na území Českolipska již 
po třinácté. V České Lípě, Novém Boru, Mimoni, Cvikově, 
v Dubé, v Zákupech, v Novém Oldřichově, v Žandově, ve 
Stružnici a v Jezvé bylo do zapečetěných kasiček vykoledová-
no 67.851 Kč. Lidé přispívali při mších v kostelích, v ulicích, 
na úřadech, ve školách a dalších místech zmíněných měst  
a obcí. Rolí tří králů se opět se ctí zhostili hudebně nadaní 
žáci ze ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ 28. října, ZŠ Zákupy, ZŠ Nový 
Oldřichov, ZŠ a MŠ Dubá, ZŠ Stružnice a dobrovolnice ze 
skautského oddílu Korál Přístavu Ralsko Mimoň. Ti všichni 
koledovali pod dohledy dobrovolníků, bývalých i součas-
ných zaměstnanců Farní charity Česká Lípa, učitelů ze zmí-
něných škol na provoz projektu Sociální automobil, který 
rozváží zdravotně handicapované děti do školy a ze školy. 

V rámci sbírky byl 3. ledna v ulicích České Lípy uspořádán také  
1. ročník Tříkrálového průvodu, kvůli němuž se na náměstí T. 
G. M. sešlo v nepříznivém počasí na 100 diváků, tedy dva-
krát méně lidí než v minulém roce. Akce byla organizována za 
pomoci ZUŠ Česká Lípa a p. o. Lipý. Díky jezdecké skupině 
Terra Historia byli v průvodu králové na koních, lidé s nakou-
penými charitními lampiony a žáci MŠ Bratří Čapků Česká 
Lípa, kteří nesli k jesličkám v živém betlému své Světlo přá-
ní, své poselství, které si připravili. Na vodním hradě si poté 
diváci vyslechli pěvecké vystoupení Michaely Vyhnánkové  
a trombónového kvartetu ZUŠ Česká Lípa či opékali uzenky 
od Uzenářství Staněk. 

Toto kouzelné odpoledne bylo připraveno ve spolupráci ne-
jen s výše zmíněnými, nýbrž i s historickou skupinou OSLI,  
o. s. Filozofický klub Progres, kapelou LKP, městem Česká Lípa  
a za mediální podpory měsíčníku Lípa a zpravodajského serve- 
ru i-noviny.cz.

tŘíkráLOVá sBírka 2013
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Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2013 hradila z finančních pro-
středků od MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst Česká Lípa, 
Nový Bor, Zákupy, Doksy, Stráž pod Ralskem, Kamenický Šenov, Žandov, obcí 
Stružnice a Provodín, Úřadu práce Česká Lípa a Liberec, projektu Správy uprch-
lických zařízení MV ČR, ze sbírkového projektu České televize a NROS – Po-
mozte dětem, od DCH Litoměřice ze sponzorských darů od regionálních firem 
a od dalších laskavých dárců. 

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

Vzhledem k tomu, že Českolipsko zasáhly povodně z kraje června v minimál-
ní míře, byla Farní charita Česká Lípa požádána Diecézní charitou Litoměřice  
o asistování při povodňových pomocích na Mělnicku, resp. na Štětsku. 

V polovině června jsme již prováděli v obcích Brozánky, Hořín, Vrbno a Zel-
čín sociální šetření v cca 120 domácnostech. Na základě potřeb zasažených 
jsme do hořínského skladu materiální pomoci i přímo do domácností rozváželi 
úklidové prostředky, trvanlivé potraviny, uskutečnili jsme v České Lípě sbírku 
nábytku a elektro spotřebičů, poskytovali psychosociální pomoc, s vybranými 
rodinami jsme vyplňovali žádosti o finanční podporu, které jsme předkládali 
v průběhu roku na komisi v DCH Litoměřice a následně přerozdělovali finanční 
částky. Na konci léta jsme již jezdili i do Štětí a okolních obcí. Do pomoci se 
zapojilo v průběhu roku třináct našich zaměstnanců, čtyři se po letních prázd-
ninách věnovali práci intenzivně až do konce roku. 

V postižených rodinách jsme díky DCH Litoměřice přerozdělili na 4.800.000 Kč.

ZpŮsOBY FinancOVání 
a ekOnOmickÉ inFOrmace

pOVOdně



rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2013

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)

Aktiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období  
  
A. Dlouhodobý majetek (ř. 9 + 20 + 28 – 40) 1 2 456 996
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0
 Software 3 39 39
 Ocenitelná práva 4 0 0
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 0 0
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
 Součet ř. 2 až 8 9 39 39
 Pozemky 10 0 0
 Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0
 Stavby 12 0 0
 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 1 657 1 657
 Pěstitelské celky trvalých porostů 14 0 0
 Základní stádo a tažná zvířata 15 0 0
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 0 0
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 1 330 0
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0
 Součet ř. 10 až 19 20 2 987 1 657
 Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0
 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 22 0 0
 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 0 0
 Půjčky organizačním složkám 24 0 0
 Ostatní dlouhodobé půjčky  25 0 0
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26 0 0
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27 0 0
 Součet ř. 21 až 27 28 0 0
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
 Oprávky k softwaru 30 39 39
 Oprávky k ocenitelným právům  31 0 0
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
 Oprávky ke stavbám 34 0 0
 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m. v. 35 531 661
 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0
 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku 38 0 0
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0
 Součet ř. 29 až 39 40 570 700
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rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2013

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)

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

B. Krátkodobý majetek (ř. 51 + 71 + 80 + 84) 41 2 991 2 738
 Materiál na skladě 42 0 0
 Materiál na cestě 43 0 0
 Nedokončená výroba 44 0 0
 Polotovary vlastní výroby 45 0 0
 Výrobky 46 0 0
 Zvířata 47 0 0
 Zboží na skladě a v prodejnách 48 0 0
 Zboží na cestě 49 0 0
 Poskytnuté zálohy na zásoby 50 647 19
 Součet ř. 42 až 50 51 647 19
 Odběratelé 52 653 276
 Směnky k inkasu  53 0 0
 Pohledávky za eskortované cenné papíry 54 0 0
 Poskytnuté provozní zálohy 55 0 0
 Ostatní pohledávky 56 0 0
 Pohledávky za zaměstnanci 57 0 0
 Pohledávky za institucemi soc. zab. a zdrav. pojištěním 58 0 0
 Daň z příjmů 59 0 0
 Pohledávky za zaměstnanci 60 0 0
 Daň z přidané hodnoty 61 0 0
 Ostatní daně a poplatky 62 0 0
 Nárok na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem 63 610 740
 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků 64 0 0
 Pohledávky za účastníky sdružení 65 0 0
 Pohledávky z pevných termínovaných operací 66 0 0
 Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
 Jiné pohledávky 68 374 851
 Dohadné účty aktivní 69 0 0
 Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
 Součet ř. 52 až 69 – 70 71 1 637 1 867
 Pokladna 72 44 121
 Ceniny 73 0 0
 Účty v bankách 74 129 581
 Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
 Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
 Ostatní cenné papíry 77 0 0
 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78 0 0
 Peníze na cestě 79 0 0
 Součet ř. 72 až 79 80 173 702
 Náklady příštích období 81 264 150
 Příjmy příštích období 82 270 0
 Kurzové rozdíly aktivní 83 0 0
 Součet řádků 81 až 83 84 534 150
 ÚHRN AKTIV (ř. 1 + 41) 85 5 447 3 734
 kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 24 068 17 736



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 (ř. 90 + 94) 86 2 414 1 929
 Vlastní jmění 87 1 779 1 083
 Fondy 88 0 0
 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 89 0 0
 Součet řádků 87 až 89 90 1 779 1 083
 Účet výsledku hospodaření 91 0 846
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 169 0
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 93 466 0
 Součet řádků 91 až 93 94 635 846
B. Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 104 + 128 + 132) 95 3 033 1 805
 Rezervy 96 0 0
 Dlouhodobé bankovní úvěry 97 632 486
 Vydané dluhopisy 98 0 0
 Závazky z pronájmu 99 0 0
 Přijaté dlouhodobé zálohy 100 0 0
 Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0
 Dohadné účty pasivní 102 0 0
 Ostatní dlouhodobé závazky 103 0 0
 Součet řádků 97 až 103 104 632 486
 Dodavatelé 105 984 287
 Směnky k úhradě 106 0 0
 Přijaté zálohy 107 16 46
 Ostatní závazky 108 0 0
 Zaměstnanci 109 468 526
 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 110 0 0
 Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. pojištění 111 215 242
 Daň z příjmů 112 0 0
 Ostatní přímé daně 113 18 30
 Daň z přidané hodnoty 114 220 171
 Ostatní daně a poplatky 115 0 0
 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 116 0 0
 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 117 0 0
 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 118 0 0
 Závazky k účastníkům sdružení 119 0 0
 Závazky z pevných termínovaných operací 120 0 0
 Jiné závazky 121 22 16
 Krátkodobé bankovní úvěry 122 0 0
 Eskontní úvěry  123 0 0
 Vydané krátkodobé dluhopisy 124 0 0
 Vlastní dluhopisy 125 0 0
 Dohadné účty pasivní 126 455 1
 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 127 0 0
 Součet řádků 105 až 127 128 2 398 1 319
 Výdaje příštích období 129 3 0
 Výnosy příštích období 130 0 0
 Kurzové rozdíly pasivní 131 0 0
 Součet řádků 129 až 131 132 3 0

 ÚHRN PASIV (ř. 86 + 95) 133 5 447 3 734
 kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 21 788 14 936
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rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2013

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)



Výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč). 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A. NáKLADy
     Činnost
č. účtu Název ukazatele č. řádku hlavní hospodářská celkem

I.  Spotřebované nákupy celkem  1 158 7 829 8 987
501 Spotřeba materiálu 1 366 396 762
502 Spotřeba energie 2 792 1 821 2 613
503 Spotřeba ost. neskladov. dodávek 3 0 0 0
504 Prodané zboží 4 0 5 612 5 612
II.  Služby celkem  556 1 448 2 004
511 Opravy a udržování 5 19 80 99
512 Cestovné 6 33 -15 18
513 Náklady na reprezentaci 7 13 22 35
518 Ostatní služby 8 491 1 361 1 852
III.  Osobní náklady celkem  4 535 4 261 8 796
521 Mzdové náklady 9 3 471 3 285 6 756
524 Zákonné sociální pojištění 10 1 050 899 1 949
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0
527 Zákonné sociální náklady 12 14 77 91
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0
IV.  Daně a poplatky celkem  0 4 4
531 Daň silniční 14 0 4 4
532 Daň z nemovitosti 15 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0
V.  Ostatní náklady celkem  455 227 682
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 3 3
543 Odpis nedobyté pohledávky 19 0 0 0
544 Úroky 20 0 1 1
545 Kurzové ztráty 21 0 0 0
546 Dary 22 316 32 348
548 Manka a škody 23 50 74 124
549 Jiné ostatní náklady 24 89 117 206
VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba  130 0 130
  rezerv a opravných položek celkem
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 25 130 0 130
  a hmotného majetku
552 Zůstatková cena prodaného 26 0 0 0
  dlouh. nehmot. a hmot.majetku
553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0
554 Prodaný materiál 28 0 0 0
556 Tvorba rezerv 29 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem  0 0 0
581 Posk. příspěvky. zúčt. mezi org. sl. 31 0 0 0
582 Poskytnuté členské příspěvky 32 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem  0 0 0
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)  6 834 13 769 20 603

B. VýNOSy
     Činnost
č. účtu Název ukazatele č. řádku hlavní hospodářská celkem

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 051 12 424 13 475
601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 44 44
602 Tržby z prodeje služeb 2 1 051 6 281 7 332
604 Tržby za prodané zboží 3 0 6 099 6 099
II.  Změny stavu vnitroorgan. zásob celkem 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokonč. výroby 4 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0
614 Změna stavu zvířat 7 0 0 0
III.  Aktivace celkem  0 0 0
621 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0
623 Aktivace dlouhodob. nehm. majektu 10 0 0 0
624 Aktivace dlouhodob. hm. majetku 11 0 0 0
IV.  Ostatní výnosy celkem  46 17 63
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penále 13 0 0 0
643 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0
644 Úroky 15 0 0 0
645 Kurzové zisky 16 0 0 0
648 Zúčtování fondů 17 46 17 63
649 Jiné ostatní výnosy 18 0 0 0
V.  Tržby z prodeje majetku, zúčtování  0 16 16
  rezerv a opravných položek celkem
652 Tržby z prodeje dlouhodob. nehm.
  a hmotného majetku 19 0 0 0
653 Tržby z prodeje cen. papírů a podílů 20 0 0 0
654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
655 Výnosy z krátkodobého fin. majetku 22 0 0 0
656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0
657 Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 24 0 0 0
659 Zúčtování opravných položek 25 0 16 16
VI.  Přijaté příspěvky celkem  1 020 53 1 073
681 Přijaté příspěvky zúčtované 
  mezi organizačními složkami 26 0 0 0
682 Přijaté příspěvky (dary) 27 1 020 53 1 073
684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0
VII. Provozní dotace celkem  4 588 2 234 6 822
691 Provozní dotace 29 4 588 2 234 6 822
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)  6 705 14 744 21 449
     
C. VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -129 975 846
591 Daň z příjmů 65 0 0 0

D. VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  -129 975 846
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Stejně jako každým rokem jsme i v roce 2013 spolupracovali na 
komunitním plánování poskytování sociálních služeb ve městě 
Česká Lípa. 

Po celý rok jsme vytvářeli mediální kampaně, které budovaly sil-
nější obraz Farní charity Česká Lípě v očích veřejnosti. Ve spolu-
práci s dalšími organizacemi, subjekty a jednotlivci jsme pořádali 
kulturně-sportovní setkání, která byla cílena nejen na klienty Far-
ní charity Česká Lípa, ale i pro partnery Farní charity Česká Lípa 
a pro širokou veřejnost. 

Již pošesté připravila Farní charita Česká Lípa a Johnson Controls 
Autobaterie Česká Lípa v zahradě Farní charity pro děti zaměst-
nanců Johnson Controls a děti z azylového Domu Jonáš tradiční 
den dětí. Celé dopoledne se neslo ve znamení cesty za pokladem 
v úsměvně krvelačné zemi pirátů. K tomu, aby děti uspěly a zís-
kaly od kapitána Barbarossy kýžený poklad, musely přijít v kos-
týmech malých pirátů a pirátek a splnit připravené sportovní  
a vědomostní disciplíny. Den dětí navštívilo na 150 dětí s rodiči  
a matkami, které se mohly pobavit zdarma na řetízkovém kolo-
toči a skákacím hradu. 

daLŠí aktiVitY Farní 
charitY Česká Lípa

pirátskÝ den dětí
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K neopomenutelné akci patřil Adventní koncert v Bazilice Všech svatých 
v České Lípě, který uskutečnila 19. prosince ZUŠ Česká Lípa, p. o., od 10.00 
pro školy a od 18.00 pro veřejnost. 

V programu s názvem Sláva budiž zazněly skladby známých autorů a již tra-
dičně i Vánoční mše Marka Kučery, ředitele ZUŠ. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného byl věnován na Sociální automobil. Děkujeme tímto srdečně orga-
nizátorům akce za štědrou pomoc.

adVentní kOncert

13. 6. jsme uspořádali v nekuřácké části Restaurace KD Crystal v České Lípě 
tzv. Slavnostní jazzový podvečer, během něhož proběhlo poděkování dár-
cům, partnerům a přátelům Farní charity Česká Lípa. 

V rámci večera jsme představili činnost organizace v předchozím roce a dis-
kutovali jsme s příchozími o problémech, s nimiž se Farní charita Česká Lípa 
musela vypořádat. Druhá část večera patřila vystoupení českolipské jazzové 
kapely Babubabu. 

JaZZOVÝ pOdVeČer
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Na sklonku března byly uskutečněny ve spolupráci s MPPFF, p. o. Kultura 
Česká Lípa a městem Česká Lípa ozvěny mezinárodního filmového festivalu 
(ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. 

Diváci zhlédli hodinu a čtvrt dlouhé pásmo 4 úspěšných snímků z 6. ročníku 
MPPFF 2012 a poté vystoupila brněnská folková kapela Biorchestr. Akci na-
vštívilo v přepaženém sále KD Crystal bezmála 50 diváků.

Atila Vörös, o. s. Filozofický klub Progres a reklamní agentura Deus usku-
tečnili v sobotu 14. 12. v klubu Progres aukci kreseb z komiksového příbě-
hu Karel H. 

Aukci navštívilo 17 zájemců, kteří nakoupili originální kresby spolu s počí-
tačově upravenými tisky dohromady za úctyhodných 8000 Kč. Částka byla 
dána na otevřený sbírkový účet Auto pro děti, z něhož peníze putují na pro-
voz projektu Sociální automobil.

OZVěnY mentaL pOwer 
pragUe FiLm FestiVaLU

aUkce karLa h. 
atiLY Vöröse



 

města a obce: Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Kamenický Šenov, 
Stráž pod Ralskem, Zákupy, Žandov, Provodín, Stružnice

právnické a fyzické osoby:
Diamo, s. p., Stráž pod Ralskem
Diecézní charita Litoměřice
Havel Antonín
Ježek software, s. r. o., Česká Lípa
Jizerské pekárny, s. r. o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, s. r. o., Česká Lípa
Krofián CZ, s. r. o.
Mark Distri, s. r. o.
Matys CZ, s. r. o.
Medwell Gabriela
MUDr. Nováková Anna
OD ANDY, s. r. o., Česká Lípa
Šípová Lenka
Vendys & V, s. r. o.
Vörös Atila
Živec Rudolf
a další dárci 
spolupracující organizace s Farní charitou Česká Lípa v roce 2013:
Základní škola Dr. M. Tyrše Česká Lípa, Základní, Praktická a Mateřská škola Česká 
Lípa, Základní škola Špičák Česká Lípa, Základní umělecká škola Česká Lípa, Dům dětí 
a mládeže Libertin Česká Lípa, Kultura Česká Lípa, Lipý, Policie ČR, Městská policie 
Česká Lípa, Cizinecká policie Česká Lípa, D., Maltézská pomoc, Filozofický klub Progres, 
reklamní agentura Deus

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech v roce 2013:
Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV ČR, Úřad práce v České Lípě, Úřad práce v Liberci, 
projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem

naŠi partneŘi, dárci, pŘáteLÉ charitY V rOce 2013
HLaVní SponzoŘi a parTnEŘi farní CHariTY čESKá Lípa:

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

Diecézní charita Litoměřice
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adresa – sídlo: Farní charita Česká Lípa, 
  Dubická 992 a Dubická 2189, Česká Lípa

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

aktUáLní kOntaktY  www.fchcl.cz

Ředitelka:
Telefon:

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
ortova@fchcl.cz

mária honzíková
+420 487 829 874
ucetni@fchcl.cz

irena hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
hrncirova@chcl.cz 

mgr. Jiří gottlieber
+420 487 829 871
+420 774 116 412
gottlieber@fchcl.cz

irena hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
hrncirova@fchcl.cz 

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

Bc. michaela salačová
+420 487 829 876
+420 774 116 215
salacova@fchcl.cz

pr
O

Je
kt

Y

klub koule nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

sociální automobil
(Dubická 992, Česká Lípa)
charitní šatník
(Dubická 992, Česká Lípa)
(Purkyňova 227, Nový Bor)

sociální podnik Farní charity Česká Lípa

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

nOnstOp
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Správce:
Mobil:
E-mail:

Vedoucí: 
Mobil:
E-mail:

dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni 

(Dubická 2189, Česká Lípa)
dagmar svobodová
+420 487 829 872
+420 776 116 779
svobodova@fchcl.cz 

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

tomáš procházka
+420 774 116 416
ubytovna@fchcl.cz

dagmar svobodová
774 116 779
svobodova@fchcl.cz

sociální ubytovna dobranov
(Dobranov 120, Česká Lípa)

sociální ubytovna nový Bor
(Severní 755, Nový Bor)
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text a fotografie:    kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa a Vít Černý
grafická úprava:    Deus – reklama a produkce
sazba a předtisková úprava:   Deus – reklama a produkce


