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sLOVO úVOdem
Vážení příznivci Farní charity Česká Lípa, 

srdečně děkuji za to, že jste se začetli do naší 
výroční zprávy. Proto mi dovolte nabídnout 
krátké ohlédnutí za předcházejícím rokem.

Chtěla bych říci, že rok 2014 patřil ve Farní 
charitě Česká Lípa mezi roky velmi zdařilé  
s ohledem ke vzniku nových služeb, ale i po-
boček. Během roku vznikly hned dvě nové 
služby, obě shodně ve druhé polovině roku. 
Jedná se o Dobrovolnické centrum a soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Startér. 

Dobrovolníci k sociálním aktivitám odjakživa patří a jejich činnost těmto služ-
bám bezesporu velmi pomáhá. Avšak i dobrovolník má své potřeby, i když 
nejsou finančního rázu. Chce být spokojený s odvedenou prací, chce být 
prospěšný a vědět, že jeho práce má smysl. Spokojený dobrovolník je velkou 
devizou pro celou organizaci a naopak. Uvědomovali jsme si, že pokud chce-
me spokojené dobrovolníky, musíme se o ně patřičně starat, poskytovat jim 
potřebný servis i čas, zázemí a prostor. Proto jsme s oficiálním zřízením této 
aktivity čekali tak dlouho. Hledali jsme finanční i personální zajištění této 
služby. Navíc jsme si potřebovali vydefinovat její poslání a cíl. 

Zřízení služby Startér vyplynulo z potřeb měst Nový Bor a Cvikov, která tuto 
službu dlouhodobě postrádala. Díky finančním prostředkům, které poskytl 
Liberecký kraj prostřednictvím projektu IP5, se nám podařilo tuto službu  
výborně nastartovat. 

Kromě nových projektů jsme na počátku roku 2014 otevřeli i pobočku Azylo-
vého domu Jonáš v Novém Boru. Ta je určena nejen ženám s nezaopatřenými 
dětmi, ale nově i mužům. K tomuto účelu jsme částečně využili prostory Soci-
ální ubytovny Nový Bor, kterou rovněž provozujeme.  

Mimo tyto činnosti se nám zdařila zprovoznit i aktivita, na kterou jsme si 
museli cca tři roky počkat, Sociální farma s.r.o. V průběhu tří let probíhala 
usilovná jednání, plánování a zařizování. Výsledkem je zemědělská farma se 
sociálním rozměrem, která se nalézá ve Velenicích u Zákup. 

Jak je z textu patrné, rok 2014 byl dalším úspěšným rokem, v němž se nám 
podařilo rozšířit naši činnost o další služby. Zároveň jsme ale nezapomínali na 
udržení či rozvíjení kvalit těch stávajících, například pod pečlivým dohledem 
odborných metodiků. Navázali jsme také nová partnerství a spolupráci s dal-
šími subjekty. To vše i další informace ale již naleznete v této výroční zprávě. 
Přeji příjemné počtení.

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 římskokatoli- 
cké 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 jejímu 
pracovnímu kolektivu. Děkuji za finanční spoluúčast na jednotlivých projek-
tech všem zmíněným ve výroční zprávě a v neposlední řadě i všem zaměst-
nancům 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 římskoka-
tolické církve. Byla založena 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 vyzná-
ní, rasu nebo národnost.

Organizace svou činnost a praktické po-
znatky konzultuje na pravidelných kolegi-
ích s projekty, které mají společné zaměře-
ní a které se konají v rámci Charity České 
republiky.

Organizace si za dobu své působnosti zís-
kala respekt, dobré jméno a uznání od dal-
ších spolupracujících subjektů. Důležitým 
faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým  
a jeho funkční struktura. 

pOsLání, VZnik,
pŮsOBnOst, strUktUra
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Pozice v organizaci Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Ředitelka organizace 1 1,00

Administrativní pracovník / 
Personalista

1 1,00

Pokladní 1 0,50

Mediální koordinátor 1 1,00
Údržbář + hlídač objektu 2 1,00
Azylový dům Jonáš 11 9,75
Vedoucí sociální služby 1 1,00
Sociální pracovníci 3 3,00
Pracovníci v sociálních službách 6 5,75
Psycholog (DPP – maximálně 
144 hodin/rok)

1 0,00

Sociální podnik Farní charity 
Česká Lípa

16 10,50

Vedoucí 1 0,50
Obchodní zástupce 1 0,50
Dělníci 14 9,50
Sociální automobil 5 3,50
Řidiči 2 1,75
Asistent pedagoga 3 1,75
Charitní šatník Česká Lípa 
a aktvity pro cizince

3 2,00

Pracovník skladu 2 1,50

Pozice v organizaci Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Řidič (svoz ošacení) 1 0,50
Charitní šatník Nový Bor 2 1,50
Pracovník skladu 2 1,50
Centrum pro pěstounské 
rodiny

3 2,50

Sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 2 1,50
Ubytovna Dobranov 3 2,25
Vrátný 3 2,25
Ubytovna Nový Bor 10 6,50
Vedoucí ubytovny 1 0,25
Pokladní 1 0,50
Vrátný 6 4,25
Uklízečka 1 0,75
Údržbář 1 0,75
Klub Koule – Nízkoprahové 
zařízení pro dět a mládež

4 3,50

Vedoucí – sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 3 2,50
Startér 3 3,00
Vedoucí – sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 2 2,00
Dobrovolnické centrum 1 1,00
Koordinátor dobrovolníků 1 1,00

Celkem 67 50,50

přehLed OrganiZaČní strUktUry:
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Sociální ubytovna se nachází na adrese Dobra-
nov 120 v objektu, který vlastní OSBD Česká 
Lípa. V roce 2014 bylo v Dobranově ubytová-
no 20 dospělých a 12 dětí v 10 pokojích. 

Ubytovnu spravoval vedoucí – sociální pracovník, 
který klientům poskytoval sociální poradenství  
a služby v oblasti finančního a dluhového pora-
denství. V průběhu roku došlo k jeho personální 
výměněně. Noční služby zajišťovali tři zaměstnan-
ci, 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 uby-
tovnu v pořádku, uklízeli, a sami se tak podíleli 
na rostoucím zkvalitnění 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 žijící 
muži a matka s dítětem.

Sociální ubytovna Nový Bor na adrese Severní 775 poskytla 
v roce 2014 azyl 197 sociálně slabým nájemníkům (včetně dětí) 
v 62 pokojích. V průběhu roku se podepsalo 58 nových nájem-
ních smluv do prázdných pokojů, které byly uvolněny kvůli vy-
stěhování bývalých nájemníků z důvodu vandalismu, neplacení 
nájemného, v lepším případě kvůli zlepšení sociální situace a od-
stěhování se do městského či nájemního bytu (12 nájemníků). 
Ubytovna byla samofinancovaná z vybrané ceny za ubytování.

O chod ubytovny se staral vedoucí ubytovny, nonstop služba 
na vrátnici a uklízečka. Dařilo se však zapojovat do oprav pokojů  
a úklidů kolem ubytovny i samotné ubytované. Děti klientů měly 
možnost využít volnočasových aktivit, které v prostorách ubytovny 
provozoval třikrát do týdne klub Koblížek o. s. Rodina v centru. Pro 
klienty byli k dispozici změstnanci sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Startér Farní charity Česká Lípa i občanský poradce  
z o. s. „D“ sídlící částečně přímo na ubytovně. Těchto služeb vy-
užívali ubytování například v otázkách insolvence, exekucí a žalob  
v občanskoprávním sporu, při poradenství v oblasti rodinného prá-
va či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení.  
I v loňském roce byla potřeba oprav a údržby budovy. Opravova-
ly se odpady, zdi, vyměňovala se okna ve spolupráci se správcem 
objektu Novoborskou bytovou společností. Zahájilo se také odi-
zolování budovy.
Na sociální ubytovně byl zřízen pokoj pro lidi v nouzi, který využilo 
47 lidí včetně dětí. Průměrný pobyt na nouzovém pokoji byl sed-
midenní a zcela zdarma na náklady Farní charity Česká Lípa. Krom 
toho se nachází na ubytovně i pokoje Azylového domu Jonáš, další 
služby Farní charity Česká Lípa.
V rámci setkání organizací poskytující sociální služby na Novobor-
sku bylo o provozu ubytovny hovořeno s velkou spokojeností, a to 
jak ze strany vedení města Nový Bor, tak například i ze strany zá-
stupců státní policie. 

dOBranOV 

sOciáLní UBytOVny 
nOVÝ BOr



8

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni v roce 2014 změnil po letech 
svůj název na Azylový dům Jonáš, neboť došlo jak k rozšíření cílové 
skupiny, a to i na otce s nezaopatřenými dětmi, tak i k rozšíření kapacity 
služby (zajištění služby až 19 dospělým klientům s dětmi; celkově až 68 
klientům). Stále je však Azylový dům Jonáš registrovanou sociální službou 
u KÚ Libereckého kraje pod číslem 1297986 dle zákona o sociálních 
službách. Jeho posláním je pomoc neúplným rodinám (ženám – matkám 
či mužům – otcům s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi), které se 
ocitly v tíživé životní situaci, kterou nebyly schopny zvládnout vlastními 
silami.

Těmto klientům bylo poskytováno placené azylové ubytování ve 12 pokojích 
na adrese Dubická 2189 (matkám s dětmi) a v 7 pokojích na Sociální ubytovně 
Nový Bor (matky s nezaopatřenými dětmi, otcové s nezaopatřenými dětmi). 

Klientům bylo poskytováno ubytování maximálně na dobu 1 roku a okamžité  
a bezplatné základní sociálněprávní poradenství. Aby byl odchod klientů z azy-
lového domu snazší, byla navázána spolupráce s nadačním fondem Agrofert, 
který vybraným klientům s dětmi poskytuje finanční částku pro uhrazení kau-
ce za vlastní bydlení. Klienti byli podporováni při řešení jejich aktuální situace, 
ale i v dalších dílčích oblastech: vedení domácnosti, hospodaření, výchova dětí  
a péče o ně, uplatnitelnost na trhu práce, sebeprezentace, orientace při získá-
vání a zpracovávání informací, potřebných pro jejich život. Vše toto bylo posky-
továno formou konzultací se sociálním pracovníkem, pracovníkem v sociálních 
službách, právníkem a psychologem či formou různých kurzů. Aby poskytování 
sociální služby bylo co nejkvalitnější, byla navázána spolupráce s metodičkou 
sociálních služeb. Zároveň byly vypracovány i nové ubytovací a hygienické řády. 
Během loňského roku se dařila dále rozvíjet spolupráce se sociálními kurátory, 
orgánem sociálněprávní ochrany dětí a úřadem práce v České Lípě. Díky této 
spolupráci byla změna života klientů trvalejší, a tím i smysluplnější. 

aZyLOVÝ dŮm JOnáš
8
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Budova Azylového domu Jonáš v České Lípě není již několik let v nejlepším stavu 
a majitel objektu nemá finance na její rekonstrukci. Týká se to hlavně opadáva-
jící fasády a rozklížených dřevěných oken. Během roku jsme byli nuceni udělat 
nejnutnější opravy z vlastních zdrojů, jako rekonstrukce pokojů, společenské 
místnosti či drobné renovace dětského hřiště před budovou. Herna pro děti 
byla zařízena novým nábytkem, na chodbách v celé budově došlo ke kompletní 
výměně podlahových krytin.
 
Během roku byly pro klienty organizovány společenskokulturní akce jako pálení 
čarodějnic, mikulášská besídka, sportovní dny, oslavy silvestrovského veselí či 
konce školního roku.

Vzhledem k rozšíření kapacity služby jsme rozšířili i personální zajištění Azylo-
vých domů v Česká Lípě a v Novém Boru na jedenáct pracovníků – jeden vedou-
cí na pozici sociálního pracovníka, tři sociální pracovníci pod dohledem a šest 
pracovníků v sociálních službách, kteří zajišťují chod nonstop služby, a jedna 
pracovnice v sociálních službách, která napomáhá maminkám v získání kompe-
tencích matka/dítě.

9

Počet uživatelů za rok 2014:

Počet klientů 50

Počet dětí 77

Žádosti o službu 129

Využití doprovodných služeb v roce 2014:

Právník 111

Pastor 3



10

 

V roce 2014 poskytoval Sociální podnik FCH CL druhým rokem pracovní příle-
žitosti pro zdravotně handicapované osoby, které pobírají částečný, nebo plný 
invalidní důchod a pracují na zkrácený pracovní úvazek (v předchozích osmi 
letech pod jménem Chráněná dílna Jonáš). Dále poskytoval práci lidem bez 
přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let. V průběhu roku vykonávalo 
12 zaměstnanců na HPP a 8 zaměstnanců na DPP (o sezóně až 30 zaměstnanců 
na DPP) jednoduché manuální práce pro firmy i fyzické osoby, a to převážně 
údržbu zeleně, úklid areálů firem a veřejných prostor panelových domů.

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 trá-
vu, postřikovač na chemické ošetření buřeně, nůžky na živé ploty a další drobné 
nářadí potřebné k údržbě zeleně. Od předchozího partnera, sociálního podniku 
ELEKCE s. r. o., odkoupil Sociální podnik FCH CL automobil Renault Master 
(sklopný valníček), motorové pily, rosiče na chemické postřiky a fukar listí. 
Trvalejší pracovní zakázky ve výrobě Sociálnímu podniku poskytly DS Smith Pa-
ckaging Nový Bor, Jizerské pekárny Česká Lípa či Praktik Innovation Stráž pod 
Ralskem.

Od jara do podzimu byly vykonávány venkovní práce pro firmy Johnson Controls 
Autobaterie, Crystalex CZ, Protool, Lesy ČR, OSBD Česká Lípa či Progles. Jed-
nalo se převážně o údržbu a úpravu zeleně, zhotovování skalek, úklid venkovních 
objektů a pěstební práce v lese. Své působení rozšířil Sociální podnik i na Lovo-
sicko, Jablonecko a na Úštěcko pro firmu Janda & Syn Company a Silnice Žáček.

Zakázky byly sháněny přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou 
formou, a poté i na doporučení některého ze stálých zákazníků.

Velkým úspěchem v roce 2014 byl odchod tří zaměstnanců Sociálního podniku 
FCH CL na lépe financovaná pracovní místa v českolipských podnicích, čímž So-
ciální podnik naplnil jeden ze svých smyslů fungování.

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 2014

aktiVity prO kLienty 
V ZaříZení prO ZaJištění 
ciZincŮ (ZZc) V BěLÉ – JeZOVÉ

Měsíc Počet 
klientů

Počet kusů 
ošacení

Leden 34 279 ks
Únor 32 163 ks
Březen 32 186 ks
Duben 20 83 ks
Květen 46 277 ks
Červen 51 343 ks
Červenec 55 590 ks
Srpen 67 506 ks
Září 81 399 ks
Říjen 55 315 ks
Listopad 50 357 ks
Prosinec 96 573 ks

Celkem 619 4 071 ks
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Již osmým rokem jsou v prostoru šatníku poskytovány 
sociálně slabým klientům věci denní potřeby, jako tex-
til všeho druhu (ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový 
textil, ručníky, 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 Azylového domu Jonáš, bylo ošace-
ní vydáváno zdarma, a to maximálně jedenkrát za tři 
měsíce a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu 
na osobu. Ostatní klienti zaplatili symbolické ceny 
podle platného ceníku. Vybrané finanční prostředky 
sloužily k pokrytí provozních nákladů šatníku.

Šatník byl zásobován z laskavých darů našich spolu-
občanů. Počet přijatých kusů jsme neevidovali, pro-
tože občas, po roztřídění zboží, bylo zjištěno, že se 
jedná o nepoužitelné kusy. Ty byly odebírány firmou 
Johnson Controls Česká Lípa pro účely čištění stro-
jů a firmou Dimatex, která oblečení odkupuje, čímž 
přispívá na provoz šatníků. Za tuto spolupráci nám 
firma Dimatex poskytla vlastní kontejner do areálu 
Charity v České Lípě, do Zahrádek a Jestřebí.

Vzhledem k tomu, že i v loňském roce se zvýšil odběr oša-
cení klienty z Českolipska i Novoborska, bylo pokračová-
no v tzv. Svozu pro charitní šatník. Na jaře i na podzim 
vyjel tranzitní vůz nejprve do ulic České Lípy a okolních 
obcí, poté i do Nového Boru a okolí. Svoz slaví úspěchy 
převážně v částech města s rodinnými domy, menší úspě-
chy má pak v panelových čtvrtích. Kromě svozu přispívali 
do Charitního šatníku dárci i skrz sbírky ošacení, které or-
ganizovala okolní města, například Doksy či Žandov.

charitní šatník

ČESKÁ LÍPA NOVÝ BOR
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Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 102 554  
Únor 93 480  
Březen 46 444  
Duben 87 407  
Květen 92 438  
Červen 61 342
Červenec 34 279  
Srpen 101 537  
Září 102 677  
Říjen 70 294  
Listopad 45 295  
Prosinec 26 108

Celkem 859 4 855 ks 

Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 385 3 524
Únor 377 2 915
Březen 385    3 313
Duben 339 2 486
Květen 391 3 135
Červen 410 3 045
Červenec 182 1 447
Srpen 347 3 309
Září 343 3 961
Říjen 398 2 974
Listopad 337 2 434
Prosinec 257 2 263

Celkem 4151 33 806 ks

 

Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 16 121
Únor 23 146
Březen 9 83
Duben 21 138
Květen 20 122
Červen 12 84
Červenec 6 64
Srpen 14 86
Září 33 208
Říjen 11 52
Listopad 20 128
Prosinec 14 64

Celkem 199 1 296 ks

Měsíc Kontaktů Odebraných věcí

Leden 447 1 820
Únor 401 1 765
Březen 322 1 329
Duben 344 1 387
Květen 412 1 517
Červen 482 1 891
Červenec 287 1 266
Srpen 338 1 338
Září 530 2 102
Říjen 343 1 032
Listopad 485 1 506
Prosinec 248 847

Celkem 4 639 17 800 ks
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Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po osm let jediný, proto 
byla jeho vytíženost v roce 2014 vysoká a opět vyšší než v roce předcházejícím. 
Sloužil ke svozu 25 zdravotně handicapovaných dětí do školy nebo ze školy. 

Svoz zabezpečovali dva řidiči dvěma skříňovými nákladními automobily značky 
Ford Transit a Renault Master. Oba jsou konstrukčně přizpůsobeny k převo-
zu tělesně handicapovaných osob (vozíčkářů). Obsahují nájezdovou rampu  
s možností následného bezpečnostního připoutání vozíčkářů pro dobu převo-
zu. 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, Zákupy, Jestřebí, Staré Splavy, Kamenický Šenov, 
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 vůz Renault Master, který byl za-
koupen v roce 2012 z důvodu opotřebení starého vozu. Zároveň se rozvíjela 
kampaň na nákup nového tranzitního vozu za dosluhující Ford Transit.

sOciáLní aUtOmOBiL
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Projekt sloužil klientům ve věku od 6 do 26 let 
a odborně a bezpečně umožňoval mladým li-
dem trávit volný čas smysluplnými aktivitami, 
čímž snižoval riziko sociálněpatologického 
ohrožení mládeže především v lokalitě Dubi-
ce. Posláním projektu bylo sociální začlenění 
a pozitivní změna v životě cílové skupiny, 
podpora a pomoc v nepříznivých životních 
situacích, zachovat a nadále rozvíjet důstoj-
ný život všech uživatelů projektu.

S klienty byly provozovány výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti (volnočasové ak-
tivity, doučování, rozvoj dovedností a ná-
vyků). Byl jim zprostředkováván kontakt 
se společenským prostředím (mimořádné 
akce – výlety, společenské akce, kulturní 
akce apod.). V neposlední řadě bylo klien-
tům poskytováno poradenství, informační 
servis, doprovod, kontakt s institucemi či 
pomoc s realizacemi vlastních nápadů.

kLUB kOULe,
níZkOprahOVÉ 
ZaříZení prO 
děti a mLádeŽ

14

Projekt Klub Koule NZDM je již čtvrtým 
rokem registrovanou sociální službou  
u KÚ Libereckého kraje sídlící na adrese 
Dubická 992. Služba byla zaregistrová-
na dle zákona o sociálních službách pod 
identifikačním číslem 6790491.
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Díky individuální podpoře získali klienti povědomí o trhu práce, o důležitosti vzdě-
lání, jsou schopni řešit problém společně s pracovníkem, uvědomují si nutnost spolu-
pracovat s úřady a s různými institucemi a učí se s nimi komunikovat. 
 
Z kraje roku obstál Klub Koule NZDM v inspekci kvality, kterou si objednal KÚ Liberec- 
kého kraje. Klub Koule byl díky tomu označen za třetí nejlepší nízkoprahový klub  
v Libereckém kraji. Dalším z úspěchů bylo, že většině z klientů, jejichž hlavním cílem 
bylo nalezení zaměstnání, se cíl podařilo naplnit. Také u mladších klientů byl zazna-
menán větší zájem o školu, využili možnosti doučování s pracovníkem a prostory klu-
bu k přípravám do školy. 

V roce 2014 byla celkem 155 uživatelům poskytnuta alespoň jedna služba. Klub Kou-
le měl v tomto roce celkem 70 klientů, pracoval s nimi na základě dohody o posky-
tování služeb. 40 z nich byli nově příchozí klienti s dohodou o poskytování služeb. 
Celkem bylo zaznamenáno 3 881 kontaktů. 

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti mládež bylo financováno z rozpočtu 
MPSV, MŠMT, Libereckého kraje a města Česká Lípa. K dispozici všem klientům 
byl každý všední den kromě středy, v níž probíhala pouze individuální poradenství. 
V průběhu roku došlo k personálním obměnám a chod zařízení nově zajišťovali tři 
sociální pracovníci, resp. pracovníci v sociálních službách, kteří byli navíc posilování 
čtvrtým zaměstnancem na zkrácený úvazek.

Klub Koule NZDM zároveň poskytoval zázemí hudební a taneční skupině a pro setká-
vání rodin a větších skupin při různých příležitostech.

kLUB kOULe,
níZkOprahOVÉ 
ZaříZení prO 
děti a mLádeŽ

15
akce Klubu Koule nzDM v roce 2014

Akce Datum Počet 
uživatelů 

NZDM

Odpoledne v bazéně 3. 2. 11

Výlet do Pekla 10. 3. 12

Prázdninové nocování v klubu 10. 3. 13

Den Romů 8. 4. 10

Vítání jara s čarodějnicí 29. 4. 23

Dětský den 2. 6. 50

Chlapecká nocovka 6. 6. 11

Bazén 16. 6. 10

Dámská jízda 20. 6. 10

Hubertská výprava 
s nocováním

22. 7.
24. 7.

12
11

Výlet na Mácháč 24. 8. 7

Třídenní pobyt na Poslově 
mlýně

26. 8. – 28. 8. 15

Savore Jekhetana  20. 9. 8

Rotahufest 4. 10. 8

Halloweenská nocovka 7. 11. 19

Mikulášská besídka 4. 12. 39
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Druhým rokem Farní charita Česká Lípa vychází 
vstříc potřebám pěstounů, kteří měli povinnost od 
ledna 2013 uzavřít dohodu se subjektem pověře-
ným k právní ochraně dětí. 

Tři pracovnice Centra nabízely celou řadu služeb, na-
příklad odlehčovací péči, terénní práci s dětmi, vzdě-
lávání pěstounů, konzultace s psychology, asistovaná 
setkání s biologickými rodiči či sociální poradenství.

Odlehčovací péče měla podobu příměstských táborů 
o jarních a letních prázdninách, na nichž na děti čeka-
ly soutěže, výlety, návštěva bazénu nebo jízdárny. 

Vzdělávání pěstounů bylo pořádáno i pro další do-
provázející organizace. Osvědčila se forma besed  
a rozvojových skupin, kde pěstouni řešili aktuální pro-
blémy a pod vedením psychologa čerpali ze zkuše-
ností dalších přísedících.

Z třiceti rodin, které byly v roce 2014 doprovázeny, 
byla většina v příbuzenské pěstounské péče. Více než 
polovinu tvořily starší ženy, které potřebují zvyšovat 
své výchovné kompetence, čtyři z nich potřebova-
ly navíc pravidelnou pomoc s přípravou vnoučat do 
školy. Proto byla v předchozím roce práce více zamě-
řena na práci v terénu, která byla poskytována také 
pěstounům z OSPOD. 

centrUm prO 
pěstOUnskÉ rOdiny
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Dobrovolnické centrum bylo založeno na podzim roku 2014 s cílem umožnit lidem všeho 
věku dobrovolnickou zkušenost, a to především v rámci služeb Farní charity Česká Lípa.

Činnost dobrovolnického centra byla zahájena sérií přednášek na gymnáziích v okrese Čes-
ká Lípa za účelem představení organizace a jejích služeb a také posloužila ke zjištění zájmu  
o dobrovolnickou činnost mezi studenty a pedagogy. Celkem bylo osloveno 143 studentů.

Současně Dobrovolnické centrum prošlo procesem akreditace u Národní agentury (Dům 
zahraniční spolupráce Praha) pro Evropskou dobrovolnou službu, aktivitu v rámci programu 
Erasmus+ hrazeného z prostředků Evropské komise. Organizace Farní charita úspěšně získa-
la akreditaci, a to na celé rozpočtové období EU, tj. do roku 2020.

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem ve věku 17–30 let až na dobu jednoho 
roku vycestovat do zahraničí jako dobrovolník za plně hrazené stravy, ubytování, cestovních 
výloh a kapesného. Tento program slouží k rozvoji dovedností mladých lidí, zlepšení jejich 
jazykových dovedností a získání praktických zkušeností v multikulturním prostředí.

V prosinci 2014 započala série přednášek pro žáky základních škol na téma aktivit organizace 
zacílených na problematiku domácího násilí. Tyto přednášky byly spojeny s exkurzí do Azylové-
ho domu Jonáš. Přednášek se zúčastnilo postupně celkem 94 dětí ve věku 12–19 let.

Dobrovolnické centrum dále připravilo dny firemního dobrovolnictví, a to ve spolupráci s fir-
mou Krofián CZ a firmou Silnice Žáček. V rámci firemního dobrovolnictví zaměstnanci těchto 
firem odpracovali v organizaci Farní charita celkem 88 hodin. 

Dobrovolnictví je nabízeno zájemcům ze všech řad veřejnosti včetně mládeže nad 15 let věku. 
Mládež do věku 18 let vykonává svou dobrovolnickou činnost vždy pod dohledem. Zájemci jsou 
seznámeni vždy s organizací a službami, do kterých se mohou zapojit. Dobrovolníci jsou předem 
proškoleni, seznámeni s bezpečností práce, je s nimi uzavřena smlouva o výkonu dobrovolnické 
činnosti a jsou zahrnuti do pojištění odpovědnosti za škodu. V průběhu výkonu dobrovolnické 
činnosti jsou dobrovolníci průběžně proškolováni, účastní se pravidelných supervizí.

V roce 2014 se do aktivit organizace na bázi dobrovolnictví zapojily celkem 4 osoby a společně 
odvedly 52 hodin práce.

dOBrOVOLnickÉ centrUm
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startÉr
Tři měsíce před koncem roku byla založena nová re-
gistrovaná sociální služba, tzv. sociálněaktivizační 
služby pro rodiny s dětmi Startér, která poskytu-
je na Novoborsku a Cvikovsku (včetně přilehlých 
obcí) pomoc rodinám s dětmi při překonávání jejich 
tíživé životní situace. 

Služba byla poskytována ambulantní formou v kan-
celáři Startéru v prvním patře budovy Sociální uby-
tovny Nový Bor v Severní ulici č.p. 755, a to každý 
všední den. Zrovna tak byla služba poskytována  
i terénní formou, což znamená, že pracovníci Startéru 
navštěvovali rodiny v domácnostech, tedy přímo v je-
jich přirozeném prostředí. Služba byla v minulém roce 
poskytována zdarma 17 rodinám.

Cílem služby bylo poskytnout pomoc ve zlepšení 
všech funkcí rodiny společně se zvládáním běžných 
činností spojených s každodenním životem. Nejčas-
těji aktivizační pracovníci pracovali se svými klienty 
na zlepšení rodičovských kompetencí, s pomocí při 
přípravě stravy, s přípravou na vyučování, při vedení 
domácnosti. Také se často pracovníci věnovali klien-
tům při vyřizování běžných záležitostí, jako je vyřízení 
osobních dokladů, dávek sociální pomoci či při nácvi-
ku s vyplňováním formulářů. 

Jako další činnost poskytovala služba Startér těmto 
rodinám také základní právní poradenství při řešení 
finanční situace, zejména dluhů a exekucí.
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Tříkrálová sbírka byla pořádána na území Českolipska již po 
čtrnácté. V České Lípě, Novém Boru, Mimoni, v Dubé, Záku-
pech, Novém Oldřichově, Žandově, Stružnici a v Jezvé bylo 
do zapečetěných kasiček vykoledováno 73.067 Kč. Lidé při-
spívali 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, ZŠ Zákupy a dobrovolnice ze skautského od-
dílu Korál Přístavu Ralsko Mimoň. Ti všichni koledovali pod 
dohledy dobrovolníků, bývalých i současných zaměstnanců 
Farní charity Česká Lípa a učitelů ze zmíněných škol na pro-
voz projektu Sociální automobil, který rozváží zdravotně 
handicapované děti do školy a ze školy. 

V rámci sbírky byl 6. ledna v ulicích České Lípy uspořádán také 
2. ročník Tříkrálového průvodu, kvůli němuž se na náměstí  
T. G. M. sešlo na 200 diváků. Akce byla organizována za po-
moci ZUŠ Česká Lípa a p. o. Lipý. Na vodním hradě si poté 
diváci vyslechli pěvecké vystoupení Michaely Vyhnánkové  
a trombónového kvartetu ZUŠ Česká Lípa. Toto kouzelné od-
poledne bylo připraveno ve spolupráci nejen s výše zmíněný-
mi, nýbrž i s historickou skupinou OSLI, o. s. Filozofický klub 
Progres, městem Česká Lípa a za mediální podpory měsíčníku 
Lípa a zpravodajského serveru i-noviny.cz. V rámci tříkrálové-
ho koncertu o pár dní později vystoupila v Centru textilního 
tisku novoborská kapela Zhasni. Na 80 lidí přispělo do tříkrá-
lové kasičky dobrovolným vstupným. 

tříkráLOVá sBírka 2014
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Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2014 hradila z finančních prostřed-
ků od MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst Česká Lípa, Nový 
Bor, Zákupy, Doksy, Žandov, Úřadu práce Česká Lípa a Liberec, projektu Správy 
uprchlických zařízení MV ČR, Nadace Preciosa, od DCH Litoměřice ze spon-
zorských 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.

ZpŮsOBy FinancOVání 
a ekOnOmickÉ inFOrmace
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
A. Dlouhodobý majetek (ř. 09+20+28-40) 1 996 1 137 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0
Software 3 39 83
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 83
Pozemky 10 0 0
Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0
Stavby 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13
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 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0
Součet ř. 10 až 19 20 1 657 1 852
Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0
Podíly v osobách pod podstatným vlivem 22 0 98
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 98
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
Oprávky k softwaru 30 39 83
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. 35 661 813
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 40 700 896

rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2014

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

ZpŮsOBy FinancOVání 
a ekOnOmickÉ inFOrmace
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rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2014

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

Aktiva číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

B. Krátkodobý majetek (ř. 51+71+80+84) 41 2 738 5 113
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 c estě 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby 50 19 -10
Součet ř. 42 až 50 51 19 -10
Odběratelé 52 276 381
Směnky k inkasu 53 0 0
Pohledávky za eskortované cenné papíry 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy 55 0 0
Ostatní pohledávky 56 0 1
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 3
Nárok na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem 63 740 2 639
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 68 851 963
Dohadné účty aktivní 69 0 0
Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 1 867 3 987
Pokladna 72 121 71
Ceniny 73 0 0
Účty v bankách 74 581 973
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 80 702 1 044
Náklady příštích období 81 150 92
Příjmy příštích období 82 0 0
Kurzové rozdíly aktivní 83 0 0
Součet řádků 81 až 83 84 150 92
ÚHRN AKTIV (ř. 1+41) 85 3 734 6 250
kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 17 736 28 584
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Pasiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90+94) 86 1 929 2 563
Vlastní jmění 87 1 083 1 829
Fondy 88 0 80
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 89 0 0
Součet řádků 87 až 89 90
Účet výsledku hospodaření 91 0 654
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 846 0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 93 0 0
Součet řádků 91 až 93 94 846 654
B. Cizí zdroje celkem (ř. 96+104+128+132) 95 1 805 3 687 
Rezervy 96 0 0
Dlouhodobé bankovní úvěry 97 486 340
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 103 104 486 340
Dodavatelé 105 287 583
Směnky k úhradě 106 0 0
Přijaté zálohy 107 46 10
Ostatní závazky 108 0 19
Zaměstnanci 109 526 671
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 110 0 0
Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. pojištění 111 242 323
Daň z příjmů 112 0 0
Ostatní přímé daně 113 30 42
Daň z přidané hodnoty 114 171 11
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 16 22
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 1 1
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 127 0 0
Součet řádků 105 až 127 128 1 319 1 682
Výdaje příštích období 129 0 0
Výnosy příštích období 130 0 1 665
Kurzové rozdíly pasivní 131 0 0
Součet řádků 129 až 131 132 0 1 665
ÚHRN PASIV (ř. 86+95) 133 3 734 6 250
kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 14 936 25 000 

1. Jmění

1. 

2. Výsledek 
hospodaření

2. 
Dlouhodobé
závazky

3.
Krátkodobé
závazky

5. Jiná 
pasiva

rozvaha (bilance) 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2014

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)
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24 Výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

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

A. NÁKLADY
č. 

účtu Název ukazatele 
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 1 669 4 736 6 405

501 Spotřeba materiálu 1 973 630 1 603
502 Spotřeba energie 2 696 1 414 2 110
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0 0 0
504 Prodané zboží 4 0 2 692 2 692

II. Služby celkem 1 060 1 383 2 443
511 Opravy a udržování 5 173 52 225
512 Cestovné 6 24 49 73
513 Náklady na reprezentaci 7 9 48 57
518 Ostatní služby 8 854 1 234 2 088
III. Osobní náklady celkem 5 916 6 346 12 262

521 Mzdové náklady 9 4 492 4 906 9 398
524 Zákonné sociální pojištění 10 1 420 1 346 2 766
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0
527 Zákonné sociální náklady 12 4 94 98
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0
IV. Daně a poplatky celkem 0 12 12

531 Daň silniční 14 0 12 12
532 Daň z nemovitosti 15 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 183 156 339
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0
543 Odpis nedobyté pohledávky 19 0 0 0
544 Úroky 20 0 0 0
545 Kurzové ztráty 21 0 0 0
546 Dary 22 143 33 176
548 Manka a škody 23 0 1 1
549 Jiné ostatní náklady 24 40 122 162
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 176 20 196

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku 25 176 20 196

552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehmot. 
a hmot. majetku 26 0 0 0

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 Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi org. složkami 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) 9 004 12 653 21 657

B. VÝNOSY
č. 

účtu Název ukazatele
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 062 10 289 11 351

601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0
602 Tržby z prodeje služeb 2 1 062 6 702 7 764
604 Tržby za prodané zboží 3 0 3 587 3 587

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokončené 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 dlouhodobého nehmotného 
majetku 10 0 0 0

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 0 10 10

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 0 10 10
649 Jiné ostatní výnosy 18 0 0 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 0 0 0

652 Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotného 
a hmotného majetku 19 0 0 0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0
654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0
656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0
659 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0
VI. Přijaté příspěvky celkem 493 202 695

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 26 51 164 215
682 Přijaté příspěvky (dary) 27 442 38 480
684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0
VII. Provozní dotace celkem 8 098 2 157 10 255
691 Provozní dotace 29 8 098 2 157 10 255

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) 9 653 12 658 22 311
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 649 5 654
591 Daň z příjmů 65 0 0 0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 649 5 654
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V roce 2014 mimo akce, které jsou prezentovány v textu níže, 
spolupracovala Farní charita Česká Lípa opět na komunitním 
plánování poskytování sociálních služeb ve městě Česká Lípa.

Po celý rok byly vytvářeny mediální kampaně, které budovaly sil-
nější obraz Farní charity Česká Lípě v očích veřejnosti. Ve spolu-
práci s dalšími organizacemi, subjekty a jednotlivci byly pořádány 
kulturněsportovní setkání, která byla cílena nejen na klienty Far-
ní charity Česká Lípa, ale i pro partnery Farní charity Česká Lípa  
a pro širokou veřejnost. V neposlední řadě Farní charita Česká 
Lípa navázala spolupráci s fotografem Vítkem Černým a nechala si 
vytvořit ilustrační fotografie ke všem svým projektům.

Již posedmé připravila Farní charita Česká Lípa a Johnson Con-
trols Autobaterie Česká Lípa v zahradě Farní charity pro děti 
zaměstnanců Johnson Controls a děti z azylového Domu Jonáš 
tradiční den dětí. 

Zaměstnanci FCH CL připravili zábavný den, tentokrát v maskách 
populárních postav z Večerníčků. Děti procházely zahradou cha-
rity, zdravily se s Machem a Šebestovou, Káťou a Škubánkem či 
s motýlem Emanuelem a makovou panenkou, soutěžily v různých 
sportovních i vědomostních úkolech, získávaly sladké odměny, aby 
pak na závěr mohly dojít do televizního studia a pozdravit se se sa-
motným Večerníčkem. Den dětí navštívilo na 120 dětí, které se mohly 
pobavit zdarma také na řetízkovém kolotoči nebo skákacím hradu. 

daLší aktiVity Farní 
charity Česká Lípa 

den dětí s VeČerníČkem
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Na masopustní úterý 4. března 2014 zavítal prvně do České Lípy masopust-
ní průvod a s ním spojené veselí. Tradice, která má půvab ve své spontánní 
nevázanosti a v pestrobarevných maskách, začala u českolipské radnice po 
16:00 předáním městského klíče paní starostkou, která na další hodinu 
symbolicky povolila průvodu nezřízené dovádění v ulicích města. 

Průvod byl tvořen herci s tradičními maskami ze stáje Wagabundus Col- 
lective z Nové Vsi u Volfartic a nadšenci z řad veřejnosti, kteří si technikou 
kašírování vyrobili vlastní papírové hlavy dle vlastní fantazie. Mezi ně pat-
řili samozřejmě i organizátoři akce, zaměstnanci Farní charity Česká Lípa 
a DDM Libertin. Celý průvod byl doprovázen dvěma harmonikáři a prošel 
centrem města, kde se občerstvil v Baru Dno Pytle II či v Řemeslné pekárně 
Janov. Tato zařízení byla také partnerem akce. Masopustní průvod je tak další  
z možností, jak kulturně a společensky oživit centrum města Česká Lípa.

masOpUstní prŮVOd

Základní umělecká škola Česká Lípa již poněkolikáté uspořádala v čele  
s jejím ředitelem Markem Kučerou a paní učitelkou Michaelou Vyhnánko-
vou velký vánoční koncert Sláva budiž. 

V bazilice Všech svatých v České Lípě vystoupily 18. prosince v dopoledních 
a odpoledních hodinách Orchestr ZUŠ Česká Lípa, Orchestr ZUŠ Počernice 
Praha a Dětský pěvecký sbor Talent ZUŠ Česká Lípa s programem Vánoč-
ní mše. Dobrovolné vstupné vybrané na obou divácky hojně navštívených 
koncertních blocích putovalo jako každý rok na provoz projektu Sociální au-
tomobil. Srdečně tímto Farní charita Česká Lípa děkuje ZUŠ Česká Lípa za 
pomoc. 

adVentní kOncert
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V Centru textilního tisku v České Lípě vystoupil 29. dubna českolipský ro-
dák Pavel Zlámal se svojí jazzovou kapelou Next Phase, čímž tak podpořil 
veřejnou sbírku Auto pro děti určenou pro nákup tranzitního vozu svážejí-
cího na Českolipsku zdravotně handicapované děti. 

Brněnská kapela, avantgardní jazzová formace pod vedením saxofonisty, kla-
rinetisty, improvizátora a experimentátora Pavla Zlámala v rámci večera před-
stavila své první plnohodnotné CD Underneath a na dobrovolném vstupném 
od cca 80 lidí získala do sbírkové kasičky nemalou částku. Tímto Pavlu Zláma-
lovi a kapele Next Phase Farní charita Česká Lípa srdečně děkuje za pomoc.

Během letních dnů započala Farní charita Česká Lípa s vytvářením promo 
videí k vlastním službám. V roce 2014 vznikl pilotní čtyřminutový doku-
ment o Sociální ubytovně Nový Bor v kompletní režii mediálního koordiná-
tora Farní charity Česká Lípa. 

Za pomoci dalších organizací bylo video prezentováno mimo jiné i v měst-
ských kinech v České Lípě a v Novém Boru vždy několikrát v měsíci před vy-
branými filmy. Video je možné zhlédnout nejsnazším způsobem na stránkách 
fchcl.cz v záložce Sociální ubytovna Nový Bor. 

JaZZOVÝ VeČer

sOciáLní UBytOVna 
V kinech
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města a obce: Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Zákupy, Žandov

právnické a fyzické osoby:
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
Nováková Anna, MUDr. 
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 2014:
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; Řemeslná pekárna Janov

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech v roce 2014:
Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV ČR, Úřad práce v České Lípě, 
Úřad práce v Liberci, Nadace Preciosa

naši partneři, dárci, přáteLÉ charity V rOce 2014
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 čp. 992, Česká Lípa, 470 01
IČO: 70226148
DIČ: CZ 70226148     
Číslo účtu: 2677750267/0100, KB Česká Lípa
Pracovní doba: 7.30–16.00 hodin   

aktUáLní kOntakty  www.fchcl.cz

prOJekty

31

ředitelka:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

ekonomický úsek:
Telefon:
E-mail:

Zástupce ředitelky
– administrativa:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

medializace:
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 

sociální automobil
(Dubická 992, Česká Lípa)
charitní šatník Česká Lípa a nový Bor 
(Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01)   
Vedoucí: irena hrnčířová
Telefon: +420 487 829 874 
Mobil: +420 608 978 233
E-mail: hrncirova@fchcl.cz 

sociální podnik Farní charity Česká Lípa
Vedoucí: Ludmila špindlerová
Telefon: +420 487 829 871 
Mobil: +420 775 116 451
e-mail: spindlerova@fchcl.cz 

klub koule nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
Vedoucí: Zuzana Vróbelová
Telefon: +420 487 829 876
Mobil: +420 774 116 215
e-mail: vrobelova@fchcl.cz

azylový dům Jonáš 
(Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)
(Severní 755, Nový Bor, 473 01)
Vedoucí: Bc. dagmar svobodová
Telefon: +420 487 829 872 
Mobil: +420 776 116 779
E-mail: svobodova@fchcl.cz 

sociální ubytovna dobranov 
(Dobranov 120, Česká Lípa, 471 21)
sociální ubytovna nový Bor 
(Severní 755, Nový Bor, 473 01) 
správce: tomáš procházka
Mobil: +420 774 116 416
E-mail: prochazka@fchcl.cz 

centrum pro pěstounské rodiny 
(Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)
Vedoucí: mgr. hana Zahradníčková
Telefon: +420 487 829 875
Mobil: +420 774 116 421
E-mail: zahradnickova@fchcl.cz

dobrovolnické centrum 
(Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)
Vedoucí: Bc. gabriela medwell, dis.
Telefon: +420 487 829 881
Mobil: +420 778 062 204 
E-mail: medwell@fchcl.cz

startér 
(Severní 755, Nový Bor, 473 01) 
Vedoucí: Bc. michaela salačová
Mobil: +420 775 600 324
e-mail: salacova@fchcl.cz      

sociální farma s.r.o.
(Velenice 48, 470 02) 
Vedoucí: Bob suchý
Mobil: +420 777 039 844
E-mail: suchy@fchcl.cz   

nOnstOp
Telefon: +420 487 829 873 
Mobil: +420 774 116 499
E-mail:nonstop@fchcl.cz  
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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


