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• sídlo organizace 
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• Dobrovolnické centrum
• Charitní šatník Česká Lípa

Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01
• Azylový dům Jonáš Česká Lípa

Masná 88, Česká Lípa, 470 01
• Centrum pro pěstounské rodiny

Dobranov 120, 471 21
• Azylový dům Jonáš Dobranov

Severní 755, Nový Bor, 473 01
• Sociální ubytovna Nový Bor
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• Startér Nový Bor

Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01
• Charitní šatník Nový Bor

Jezová 1501, Bělá pod Bezdězem, 294 21 
• Humanitární sklad ošacení v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová

• Klub Koule NZDM
• Sociální automobil
• Sociální podnik FCH CL
• Startér Česká Lípa
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SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři, vážení partneři 
a charitní příznivci,

Farní charita Česká Lípa má za sebou devate-
náctý rok své profesionální existence. 

Rok 2018 byl úspěšný, personálně sta-
bilní, navázali jsme na pozitivní změny 
předešlého roku a dále pokračovali ve 
zlepšování poskytovaných služeb. 

V rámci registrovaných sociálních služeb jsme spolupracovali s externími me-
todiky kvality a na základě jejich doporučení služby zlepšovali. V rámci nízko-
prahového Klubu Koule NZDM jsme dobrovolně vstoupili do auditu kvality 
od České asociace streetwork a získali skvělé ohodnocení. 

Investovali jsme rovněž do materiálního vybavení, které přispělo ke zkvalit-
nění poskytovaných služeb. V českolipském azylovém domě jsme vybudovali 
dva velkokapacitní pokoje pro vícečetné rodiny s dětmi. K větší bezpečnosti 
této služby rozhodně přispěla instalace venkovního kamerového systému. Na 
Sociální ubytovně Nový Bor jsme ve spolupráci s městem Nový Bor zrekon-
struovali dva tréninkové byty pro rodiny s dětmi. 

Poskytované služby jsme v tomto roce také rozšiřovali, například v Cen-
tru pro pěstounské rodiny jsme se začali plně věnovat žadatelům a je-
jich přípravě na pěstounskou péči. Dále od ledna 2018 realizujeme projekt 
Společně rosteme, který se věnuje převážně osobám žijícím na novoborské uby-
tovně. Cílem projektu je vrátit ubytovaným potřebné životní kompetence, jako  
například pracovat, najít si jiné standardní ubytování, starat se správně o rodinu  
a o výchovu dětí. 

Významným počinem roku 2018 bylo zřízení Klubu přátel FCH CL, jehož čle-
nové finančně podpořili projekt Sociální automobil a zajistil tak, že po cca 
deseti letech nebyl jeho provoz ztrátový. 

Obrovskou radost nám v tomto roce přinesly dobrovolnické akce, do kterých 
se zapojili studenti středních škol a učni z učilišť a dokázali tak, že nastupující 
generace je prostě skvělá. Společně s dalšími organizacemi, spolky i klienty 
našich služeb a projektů se pak dobrovolníci zapojili do výroby a prodeje dár-
ků na adventních trzích, zajistili výrobu a prodej nového výrobku Palačinky 
Farní charity, účastnili se i dalších akcí, které probíhaly v průběhu celého roku.

Velké díky pak patří českolipským Jizerským pekárnám, které nám v roce 2018 
v rámci kampaně ŽítNEJ věnovaly částku přesahující sto tisíc korun. 

Ještě jednou Vám, milí čtenáři, srdečně děkuji, že držíte v ruce 19. výroční zprá-
vu Farní charity Česká Lípa. Jsme stále jedna z největších neziskových organizací  
v regionu s letitou tradicí, mnoha zkušenostmi a deseti službami a projekty, které po-
máhají na Českolipsku a Novoborsku. A jsme tu, abychom pomáhali lidem v nouzi.

Začtěte se do stránek výroční zprávy a sami uvidíte. 
Děkujeme, že stojíte při nás.
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RADA FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
J. M. can. Viliam Matějka – děkan farnosti Česká Lípa
Ing. Bc. Petr Mertin – ředitel OSBD Česká Lípa
R. D. Ing. Pavel Morávek – děkan farnosti Nový Bor
Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus

Posláním Farní charity je pomoc potřebným a trpícím ve smyslu učení církve, 
podle vzoru Ježíše Krista, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kole-
giích 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 pracov-
ní tým a jeho funkční struktura.

Výroční zprávu 2018 v této podobě schválila 
Rada Farní charity Česká Lípa dne 14. 3. 2019.
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PODĚKOVÁNÍ
 
Dovolte mi, 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 a Pavlu Morávkovi i všem duchovním, kteří nám 
pomáhali svou službou a modlitbou. Děkuji též ředitelce diecézní chari-
ty Litoměřice paní Růženě Kavkové a celému jejímu pracovnímu kolektivu. 
Děkuji za finanční spoluúčast na jednotlivých projektech všem zmíněným ve 
výroční zprávě, srdečně děkuji partnerům, firmám Jizerské pekárny a Ewals 
Cargo Care, že stále rozvíjí naši spolupráci a chtějí být součástí charitní rodi-
ny. Stejné díky pak patří i jednotlivcům za benefiční akce či sbírky, které pro 
nás v minulém roce uspořádali, i všem, kteří se stali členy Klubu přátel Farní 
charity Česká Lípa. V neposlední řadě děkuji i všem zaměstnancům Farní cha-
rity Česká Lípa, dobrovolníkům, partnerům, sponzorům a dárcům za společné 
bohulibé dílo ve prospěch trpících a potřebných lidí.

S úctou
Eva Ortová, ředitelka organizace

O ORGANIZACI
Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena 
litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjek-
tivitou a registrovaná u ministerstva kultury 17. 2. 2000. Spadá pod Diecézní 
charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní orga-
nizace Caritas. Řídí ji ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je ředitelka 
Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradním orgánem je Rada 
Farní charity Česká Lípa.
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Pozice 
v organizaci

Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Obslužný personál 12 8,70
Ředitelka organizace 1 1,00
Personalista 1 0,60
Pokladní 1 0,50
Projektový manažer 1 0,85
Mediální koordinátor 1 1,00
Vedoucí středisek 2 1,00
Účetní 1 1,00
Údržbář 2 1,75
Uklízečka 2 1,00
Azylový dům Jonáš 16 14,25
Vedoucí azylových domů / Sociální pracovník 1 1
Sociální pracovník 2 1,50
Pracovník v sociálních službách 12 11
Vrátný 1 0,75
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 17 12,25
Vedoucí Sociálního podniku FCHCL 1 0,25
Pomocný pracovník ve výrobě, uklízečka 16 12
Sociální automobil 3 1,25
Vedoucí Sociálního automobilu 1 0,25
Řidič 2 1,0
Charitní šatník 4 2,50
Vedoucí Charitního šatníku 1 0,25
Pracovník skladu ošacení 3 2,25

Centrum pro pěstounské rodiny 4 3,25
Vedoucí CPR / Sociální pracovník 1 0,75
Pracovník v sociálních službách 2 1,75
Kontaktní pracovník CPR 1 0,75
Sociální ubytovna Nový Bor 9 6,75
Pokladní 1 0,50
Vrátný 6 4,75
Uklízečka 1 0,75
Údržbář 1 0,75
Klub Koule NZDM 5 4,3
Vedoucí Klubu Koule NZDM / Sociální pracovník 1 1,0
Sociální pracovník 1 1,0
Pracovník v sociálních službách 3 2,30
SAS Startér 9 8,5
Vedoucí SAS Startér / Sociální pracovník 1 1,0
Sociální pracovník 1 1,0
Pracovník v sociálních službách 7 6,5
Dobrovolnické centrum 1 0,25
Vedoucí Dobrovolnického centra 1 0,25
Společně rosteme 4 2,30
Vedoucí projektu 1 1,0
Zaměstnanci 3 1,30

Celkem 
(stav k 31. 12. 2018)

84 pracovních 
pozic*

64,30 
přepočtených 

úvazků

PŘEHLED ORGANIZAČNÍ STRUKTURY:
6

*  Jelikož měli někteří zaměstnanci dělené úvazky, pracovalo ve Farní charitě Česká Lípa   
v roce 2018 celkem 76 fyzických osob na 83 pracovních pozicích.
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KLIENTI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

2014

2017

2018

2015

2016

Nárůst klientů u služeb Azylový dům Jonáš, Startér, Centrum pro pěstounské rodiny a Klub Koule NZDM je dán personální stabilizací. 
U Azylového domu Jonáš, Startéru a Centra pro pěstounské rodiny je číslo dáno počtem podepsaných smluv s konkrétním zástupcem rodiny. 
V reálu zaměstnanci služeb pracují s daleko vyšším počtem lidí, resp. zároveň s dětmi klientů a pěstounů. 

Sociální automobilKlub Koule NZDMCentrum pro 
pěstounské rodiny

StartérAzylový dům Jonáš
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VYDANÉ OŠACENÍ V CHARITNÍM ŠATNÍKU 
A HUMANITÁRNÍM SKLADU OŠACENÍ

57 757 ks

69 964 ks

62 878 ks
61 553 ks

61 811 ks

4 071 ks

10 299 ks

8 811 ks

1 955 ks
1 231 ks

Charitní šatníky Humanitární sklad ošacení

2014

2017

2018

2015

2016

Postupné snížení vydaného ošacení v Humanitárním skladu ošacení pro ZZC v Bělé – Jezové je dáno snižujícím se stavem ubytovaných v zařízení pro zajištění cizinců.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
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Azylový dům Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo 
nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nebyly 
schopny zvládnout vlastními silami. 

V roce 2018 našlo v azylových domech v České Lípě a v Dobranově střechu 
nad hlavou 48 klientů, se kterými byly sepsány smlouvy o poskytování sociální 
služby, navíc dalších 106 klientů muselo být odmítnuto z důvodu plné kapa-
city domů. Celkem tak využívalo ubytovacích zařízení 178 matek, otců a dětí. 

V 11 pokojích v Dubické ulici v České Lípě bylo poskytnuto placené azylové 
ubytování maximálně na dobu 1 roku a okamžité a bezplatné základní sociál-
něprávní poradenství postupně 39 ženám s 90 dětmi. V Dobranově byly tyto 
služby poskytnuty 8 vícečetným rodinám s 30 dětmi a 1 otci s dvěma dětmi.

Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci byly ztráta bydlení či part-
nerské problémy (rozchody, domácí násilí, rozepře v rodině a ohrožující part-
nerské vztahy, zejména v návaznosti na užívání psychotropních látek jednoho  
z rodičů). Zároveň bylo důvodem ubytování matky i zpětné získání dětí do péče 
matek ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dětského domova.

V loňském roce byla opět podporována větší samostatnost klientů a zod-
povědnost za prostředí, ve kterém klienti bydlí. Cílem byla integrace klienta 
do společnosti bez vytváření závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni  
k samostatnosti a navazování sociálních vazeb s menší izolací od společnosti. 

AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ Tyto problémy byly řešeny s nadací Agrofert či jednorázovými příspěvky, které 
umožnily klientům lepší dostupnost bydlení.
 
V průběhu roku se 52 % klientů z Jonáše přestěhovalo do pronajatých bytů 
či ke svým rodinám (25 klientek či rodin), z toho 8 klientek znovu navázalo 
vztah. 5 klientů si navíc našlo během pobytu trvalé zaměstnání.

Klienti byli v průběhu pobytu podporováni při řešení jejich problematické 
situace, ale i v dalších dílčích oblastech: vedení domácnosti, hospodaře-
ní, pěstování vlastních potravin, výchova a péče o děti, uplatnitelnost na 
trhu práce, sebeprezentace, orientace při získávání a zpracovávání informací 
potřebných pro jejich život. Vše bylo poskytováno 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.
Dařilo se opět prohlubovat spolupráci s ostatními organizacemi, se sociál-
ními kurátory, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Úřadem práce v České 
Lípě, a tím účelněji vést klienty k samostatnosti, ke shánění trvalého zaměst-
nání a zároveň v pomoci především v problematice domácího násilí.

Jedním z dlouholetých problémů obou Azylových domu Jonáš bylo ubytování 
maminek s více dětmi. Proto byly v loňském roce vybudovány dva velkokapa-
citní pokoje. Každý pojme matku až s šesti dětmi. Díky příspěvkům od Jizer-
ských pekáren z prodeje žitného rohlíku Otesánek a s využitím daru od Ewals 
Cargo Care byl na azylový dům v České Lípě nainstalován venkovní kamerový 
systém, který slouží k posílení bezpečnosti.

PODPOŘTE AKTIVITY
Azylového domu Jonáš
č. ú.:1387347379/2700

VS: 16201
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Během roku byly pro klienty či ve spolupráci s klienty organizovány společen-
ské akce jako pálení čarodějnic, dětský den, mikulášská besídka, sportovní 
dny, výlety do přírody, divadelní představení, oslavy silvestrovského veselí či 
konce školního roku. Klienti se také hojně zapojili do výroby dárků na vá-
noční trhy v ambitu, jejichž prodej již druhý rok podpořil provoz Sociálního 
automobilu.

Azylový dům Jonáš je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého kraje 
pod číslem 1297986 dle zákona o sociálních službách.

Příběh z praxe:
Na Azylový dům Jonáš přišla z jiného azylového domu, ve kterém jí skončila 
ubytovací smlouva, starší maminka s dcerou. U matky, která již léta pobírala 
invalidní důchod, v průběhu pobytu pracovnice potvrdily mentální hendikep 
a negramotnost. Musely jí věnovat intenzivnější čas, jelikož nebyla schopna 
číst. Pracovnice zajistily matce, která do té doby nikdy nepracovala, kurzy 
práce u spřátelené organizace Tulipan pro lidi s pracovním znevýhodněním. 
Jelikož by maminka těžko sháněla pracov-
ní praxi, zřídila jí Farní charita Česká Lípa  
v Azylovém domě Jonáš pracovní místo  
a maminka začala v domě pravidelně uklí-
zet. A práce jí šla od ruky. Byla obětavá  
a pracovitá. Následně jí byla dohodnuta 
opatrovnice a až jí skončí smlouva, také 
jí pracovnice domluví bydlení, v němž bude 
maminka bydlet pod dohledem sociálně akti-
vizační služby Startér Farní charity Česká Lípa.

Reference:
„Děkuji za spolupráci sociálním pracovnicím z Azylového domu Jonáš. Naše vzájem-
ná součinnost se týká klientů, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoci. 
Společně řešíme uplatnění na trhu práce, dluhové poradenství, motivačně aktivizační 
činnost, pracovní návyky i běžné osobní problémy. Ze strany pracovnic Jonáše se vždy 
jedná o profesionální přístup, ochotu a vstřícnost při společných jednáních. Velmi si 
této spolupráce vážíme a věřím, že je přínosem pro nás všechny.“ 

Bc. Markéta Chýlková, 
odborný pracovník projektu Zaměstnání bez hranic, Tulipan, z.s.

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 367 846
energie 527 892
opravy a služby 352 124
osobní náklady 5 531 061
odpisy nedobytných pohledávek a OP 30 610
jiné ostatní náklady 5 900
režijní náklady 350 270
náklady celkem 7 165 703

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ ZA OBDOBÍ ROKU 2018

Výnosy                                                                              Kč
dotace od KÚ LK 4 296 000 60 %
tržby z prodeje služeb 1 232 146 17 %
dotace od měst a obcí 565 000 8 %
dotace od ÚP ČR 799 620 11 %
přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 263 488 4 %

procentuální rozdělení výnosů



 

STARTÉR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér poskytovala na Českolipsku, 
Novoborsku a Cvikovsku pátým rokem pomoc rodinám a pečujícím osobám  
s nezaopatřenými dětmi při překonávání tíživé životní situace. 

Služba pomáhala rodinám zvládat běžné činnosti spojené s každodenním životem. 
Nejčastěji pracovníci pomáhali klientům s řešením špatné bytové situace, s přípravou 
dětí na vyučování, pomáhali s jednáním na úřadech a v jiných institucích, pomáhali 
rodinu učit hospodařit s finančními prostředky, stabilizovat chod domácnosti a snížit 
dopad tíživé životní situace na vývoj dětí.

Klienti mohli docházet za pracovníky Startéru do kanceláří na Sociální ubytovně v No-
vém Boru v Severní ulici u autobusového nádraží, v Dubické ulici v sídle Farní charity 
Česká Lípa nebo pracovníci navštěvovali rodiny v jejich domácnostech.
Startér v loňském roce poskytnul pomoc 129 rodinám. Zprostředkoval jim základní 
sociálněprávní poradenství při řešení finanční situace, zejména dluhů a exekucí, po-
mohl při vyřizování dokladů, s evidencí na úřadu práce, pomohl při hledání práce 
na internetu, s vyplňováním formulářů, při sepsání životopisu nebo s vyřizováním 
rodičovského příspěvku. 

Pracovníci Startéru pomohli rodinám se zařazením a udržením na trhu práce, zajiš-
těním hmotného zabezpečení v podobě invalidních důchodů, příspěvků na péči  
a sociálních dávek. Pomáhali řešit dluhovou problematiku, hledat a zajistit ubytování 
v městských bytech, u soukromých vlastníků či v sociálních zařízeních, podat žádost 
o nadační příspěvky na uhrazení kauce. Rodiny byly vedeny ke schopnosti orientovat 
se v nájemních smlouvách, v nákladech na bydlení, k vyřízení příplatků a doplatků na 
bydlení. Také se mohly účastnit bezplatných počítačových kurzů.
Pracovníci poskytovali rodinám zdarma materiální a potravinovou pomoc z Charitního 
šatníku nebo z Potravinové banky Liberec. Díky dárcům se dařilo rodinám zajistit 
nábytek, hlavně postele pro děti, stoly k lepšímu vzdělání, ale také matrace, pračky  
a lednice. Českolipská Oční optika poskytla dětem klientů dioptrické obruby.
Pracovníci také pomáhali zajistit psychologickou a psychiatrickou pomoc, zajistit  
lékaře pro děti a dorost, zubaře či gynekologa.
Důležitým aspektem pomoci byla také podpora rodiny při zajištění školních povinností. Pra-
covníci pomáhali s přípravou do školy a s doučováním, s kontaktem se školou a pomáhali  
s doprovodem na zájmové kroužky. Z nadace Jistota KB a příspěvku od firmy Fehrer byly dále 
dětem z rodin klientů uhrazeny obědy. TOM Chippewa a Dakoti z České Lípy, stejně jako 
Českobratrská církev evangelická přivezli plná auta vánočních dětských dárků.

 

PODPOŘTE AKTIVITY
Startéru

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16211
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Pracovníci Startéru v neposlední řadě také připravovali pro rodiny s dětmi 
různorodé volnočasové aktivity, několikadenní příměstské tábory, s dětmi jeli 
do ZOO, na koupaliště, na zámky, uspořádali pro ně dětské i sportovní dny. 
Ve spolupráci s Shotokan Sport Centrum Karate Polák děti mohly pravidelně 
bezplatně navštěvovat sportovní tréninky.

Klienti sami se zapojili do výroby dárků na adventní trhy, jejichž prodej pod-
pořil projekt Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér je registrovanou sociální služ-
bou u KÚ Libereckého kraje pod číslem 2925974 dle zákona o sociálních službách.

Reference:
„Spolupráce se službou Startér vede od počátku existence této služby ke zlepšení situa 
-ce v našem městě, a to zejména v oblastech předcházení sociálnímu vyloučení našich 
občanů z většinové společnosti. Pracovnice služby v případě potřeby poskytují služby 
SAS v terénu, jsou s námi v častém telefonickém i osobním kontaktu. Společně řešíme 
nepříznivou situaci některých našich klientů, a to zejména v oblastech sociálněprávního 
poradenství. Služba je partnerem při řešení problémových situací, jako předluženost 
klientů, bytová situace nebo nezaměstnanost.“ 

Bc. Miroslava Schlauchová, 
vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 109 245
energie 94 085
opravy a služby 139 771
osobní náklady 3 423 410
odpisy DHM a jiné ostatní náklady 26 599
režijní náklady 212 976
náklady celkem 4 006 086

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
STARTÉR ZA OBDOBÍ ROKU 2018

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 256 329 6 %
individuální projekt KÚ LBC 3 356 492 85 %
dotace od ÚP ČR 203 944 5 %
dotace od měst a obcí 130 000 4 %

procentuální rozdělení výnosů

Příběhy z praxe
Nezaměstnaní rodiče třech malých dětí (3, 5, 8 let) přišli o bydlení a hrozilo jim 
odebrání potomků do dětského domova kvůli neschopnosti řádně jim zajistit 
péči. V okamžiku, kdy se stali klienty Startéru, vyhledala a zkontaktovala pracov-
nice služby matku otce, aby rodinu svého syna nechala dočasně žít u sebe doma. 
O to však babička neměla zájem, syn se jí za léta odcizil, neboť on sám jí byl  
v minulosti odebrán a strávil své dětství v dětském domově. Rodina byla proto 
ubytována zdarma na Nouzovém pokoji na Sociální ubytovně, byla jí poskytnuta 
materiální a potravinová pomoc z Potravinové sbírky. Během toho pracovnice 
babičku vedla k tomu, aby, i když ji v minulosti postihlo odebrání dítěte, alespoň 
myslela na svá vnoučata, k nimž si postupně během několika návštěv nacházela 
cestu. Navíc si babička začala uvědomovat, že život ve funkční rodině přináší  

i benefit v podobě pomoci ve stáří. V průběhu měsíční komunikace s babičkou se 
matce dětí podařilo za asistence pracovnice najít práci na DPP, následně zajistit 
pro děti mateřskou a základní školu. Babička začala vypomáhat s hlídáním vnou-
čat. Otec také našel zaměstnání a rodina začala babičce pravidelně přispívat na 
domácnost. Na konci roku si rodina podala žádost o městský byt, který jim byl 
přislíben po schůzce pracovnice se starostou obce, a to z důvodu, že má rodina 
na území obce sociální vazby k babičce, dlouholeté obyvatelce vesnice. Babička 
je nyní pracovnici Startéru vděčna za to, že ačkoli musela před lety dát syna do 
dětského domova z důvodu ztráty bydlení, mohla napravit chyby a předejít tak 
odebrání tří vnoučat. Podařilo se tak harmonizovat vztahy v rodině, zaměstnat 
dvě dospělé osoby, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a zajistit 
zdravý vývoj dětí v přirozeném domácím prostředí. 
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Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po dvanáct let jediný, 
proto byla jeho vytíženost v roce 2018 opět vysoká.

Automobil sloužil ke svozu až 23 zdravotně hendikepovaných dětí 
každý den do školy nebo ze školy. 
Svoz zabezpečovali dva řidiči dvěma skříňovými nákladními automobily značky 
Renault Master (2012) a Fiat Ducato (2016). Oba automobily byly konstruk-
čně přizpůsobeny k převozu tělesně hendikepovaných osob (vozíčkářů) díky 
nájezdové rampě s možností následného bezpečnostního připoutání vozíčkářů 
pro dobu převozu. Celková kapacita automobilu byla osm míst včetně řidiče 
(šest míst k sezení a dvě místa pro vozíky). Oba automobily byly v majetku 
Farní charity Česká Lípa, která hradila 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, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Kamenický 
Šenov, Zákupy, Jestřebí, Srní, Doksy. Výhodou této přepravy byl také posky-
tovaný servis, rodič pouze předával nebo přebíral dítě v rámci zajištěné cesty.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
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Loňský rok se Farní charita Česká 
Lípa nadále snažila získat finan-
ční dary, kterými byly financo-
vány splátky za oba vozy, po-
honné hmoty a servisní opravy.  
I z tohoto důvodu byl založen 
Klub přátel Farní charity Česká 
Lípa, který získal v průběhu rok 
67 členů.

Na základě zkušeností z praxe  
a kladných referencí ze Speciální 
školy v České Lípě a zejména pak 
spokojenosti dětí a jejich rodičů 
se nám potvrdilo, že projekt vý-
znamně pomohl řadě rodin ze-

jména výrazným časovým a finančním odlehčením jejich tíživé a mnohdy kom-
plikované situace. Díky svozu měly děti možnost zlepšovat svou samostatnost, 
snižovala se jejich sociální izolace, utužovaly si vztahy se spolužáky a jejich ro-
diče měli větší možnost zaměstnanosti.

Reference:
„Když naše dcera nastoupila na praktickou školu v České Lípě, museli jsme řešit otázku do-
jíždění do školy. Bydlíme poměrně daleko a dcerka má hendikep, který jí znemožňuje, aby se 
do školy dopravovala samostatně. Měli jsme velkou radost, když jsme se dozvěděli, že Farní 
charita zajišťuje svoz hendikepovaných dětí přímo do školy. Velmi nám tato služba pomá-
há. Můžeme se spolehnout na ranní i odpolední svoz, vycházejí nám maximálně vstříc. 
Nemusíme mít strach, že by se naší dceři mohlo na cestě do školy něco přihodit, neboť je pod 
permanentním dohledem milých a ochotných řidičů. S poskytovanou službou jsme maxi-
málně spokojeni.“                                                                                                                                                            

   Lucie El Gabbaniová, 
matka uživatelky Sociálního automobilu

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL FCH CL 

Posílej 100 Kč měsíčně 
č. ú.: 1387347379/2700

VS: 16206

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 79 165
opravy a služby 26 466
osobní náklady 408 250
splátky leasingu a jiné ostatní náklady 202 048
režijní náklady 25 605
náklady celkem 741 534

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL ZA OBDOBÍ ROKU 2018

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od ÚP ČR 281 164 35 %
úhrada rodičů 181 255 22 %
dary a sbírky 258 015 32 %
dotace od měst a obcí  85 680 11 %

procentuální rozdělení výnosů
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CENTRUM PRO 
PĚSTOUNSKÉ RODINY
Šestým rokem Farní charita Česká Lípa doprovází v rámci sociálněprávní 
ochrany dětí pěstounské rodiny nejen na Českolipsku, ale částečně také  
v okresech Liberec, Děčín a Mladá Boleslav.

Centrum podporovalo 48 pěstounů při výchově svěřených dětí, 
které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Doprovázelo je v jejich 
každodenních radostech a starostech a poskytovalo jim pomoc  
podle individuálních potřeb. Centrum také doprovázelo 2 páry, 
potenciální zájemce a žadatele o náhradní rodičovství.

V průběhu roku doprovázely pracovnice na základě dohody o výkonu pěs-
tounské péče 47 pěstounských rodin poskytujících dlouhodobou péči 69  
dětem a 1 pěstounku na přechodnou dobu, která v tomto období pečovala 
 o 2 děti, které byly následně umístěny do příbuzné pěstounské péče.

Pracovnice nabízely v rámci doprovázení pěstounských rodin krátkodobou 
i dlouhodobou celodenní péči, jako vzdělávání pěstounů, konzultace s psy-
chology, asistovaná setkání s biologickými rodiči či sociální poradenství. 

Vzdělávání pěstounů bylo pořádáno pravidelně 2krát měsíčně formou třího-
dinových seminářů, besed a rozvojových skupin, kde pěstouni řešili aktuální 
problémy a pod vedením psychologa čerpali ze zkušeností dalších přísedí-
cích. Pro pěstouny bylo také uspořádáno víkendové vzdělávání ve Sloupu  
v Čechách. Neméně významná byla asistence u dětí při setkávání se s biolo-
gickými rodiči a individuální doučování dětí ve spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem. 

Během roku fungoval Klub pro pěstounské rodiny, který byl otevřen celým ro-
dinám pravidelně každou středu. Dětem nabízel výchovně vzdělávací činnosti 
a pěstounům a jejich partnerům 1 až 2krát měsíčně poradenství a možnost 
relaxace a neformálního kontaktu s dalšími pěstouny a interaktivní společné 
vzdělávání pěstoun–dítě. To vše s využitím projekce, odborných dokumentů, 
praktických ukázek a relaxačních a výtvarných technik. V minulém roce byl 
zahájen projekt Dlouhodobá terapeutická péče pro pěstounské rodiny a s tím 
spojený výcvik terapeustického i poradenského přístupu k dětem s poruchami 
attachmentu.
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Centrum pro pěstounské rodiny pořádalo ve svých prostorech Den rodiny, dva 
workshopy pro děti 1. st. ZŠ na téma náhradní rodinná péče a v půli října v KD 
Crystal a kavárně Doo-Bop Union celodenní akci Den pro náhradní rodičovství, 
která proběhla v rámci Týdne náhradního rodičovství a kampaně LK Mít domov 
nebo rodinu. (více v Dalších aktivitách) Díky těmto aktivitám se na Centrum 
pro pěstounské rodiny začali obracet noví zájemci o náhradní rodičovství. 

Reference:
„Chtěla bych tímto strašně poděkovat pracovníkům Centra pro pěstounské rodiny. Vel-
mi ráda navštěvuji Centrum a zvláště jejich vzdělávání pro pěstouny. Přednášky vedoucí 
Centra jsou zajímavé, srozumitelné, konkrétní a praktické. Stejně tak mám možnost bez-
prostřední konfrontace s vlastními zkušenostmi. Například přednáška Vliv citové vazby 
na dospělé byla jednou z nejlepších přednášek, jakou jsem kdy navštívila.“ 

Pěstounka Monika

Centrum pro pěstounské rodiny je od 22. 4. 2013 organizací pověřenou 
k výkonu sociálněprávní ochrany v těchto bodech:
•  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, (§ 48 ods. 2 písm. d)) zákona 

č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.
•  Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela do-

hodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstoun-
ské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou  
a poradenskou péči poskytnout (§ 48 ods. 2 písm. f) zákona).

•  Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvoji-
teli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením 
dítěte do pěstounské péče (§ 11 ods. 1 písm. d), (§ 11 ods. 2 písm. c)).

•  Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a ods. 1 písm. b), § 48 ods. 2 písm. g) zákona).

•  V současné době s působností a místem výkonu: Česká Lípa ul. Masná 88, okres Česká Lípa, 
okres Liberec, okres Děčín, okres Mladá Boleslav.

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 54 060
energie 29 598
opravy a služby 276 166
osobní náklady 1 600 247
režijní náklady 101 505
náklady celkem 2 061 576

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU CENTRUM 
PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY ZA OBDOBÍ ROKU 2018     

Výnosy                                                                                 Kč
státní příspěvek na pěstounskou péči 1 984 742 96 %
dotace od ÚP ČR 33 909 2 %
tržby z prodeje služeb 40 100 2 %

procentuální rozdělení výnosů
VÍCE INFO NA 

 WWW.CPR-FCHCL.CZ
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Osmým rokem slouží Klub Koule NZDM každý všední den klientům ve 
věku od 6 do 26 let a odborně a bezpečně jim umožňuje trávit volný čas 
smysluplnými aktivitami. Tím snižuje riziko sociálněpatologického ohro-
žení mládeže především v lokalitě Dubice. 

Posláním projektu bylo sociální začlenění a pozitivní změna v životě 
cílové skupiny, podpora a pomoc v nepříznivých životních situa-
cích, zachování a nadále rozvíjení důstojného života všech uživatelů 
projektu. Pracovníci klubu navázali kontakt a pracovali s 95 klienty 
převážně romského původu, které motivovali ke vzdělání a nezávis-
losti na systému sociální pomoci.
S klienty byly provozovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou 
her, besed či přednášek na témata prevence kriminality, drogová prevence, ob-
čanská angažovanost, vaření, hudba, křesťanství či první pomoc. 

Klientům byl také zprostředkováván kontakt se společenským prostředím v po-
době výletů, společenských a kulturních akcí – návštěva koncertu MHF Lípa 
Musica, návštěva Dakar setkání, hudebního Festivalu v ulicích, výlet na koňskou 

farmu, do přírody, k rybníkům, na zámky a koupaliště, exkurze do věznice ve Strá-
ži pod Ralskem, turnaje ve stolním fotbale a tenisu, ale také vyloženě netradiční 
zážitky jako stopovačka podle GPS navigace, návštěva Laser game a společné 
odpoledne v parku při hrách a soutěžích s dětmi z TOM Chippewa Česká Lípa. 

Většina klientů se v rámci volnočasových aktivit učila pracovat s plno-
hodnotným využitím volného času, který by jinak trávili na ulici.
Klienti se zapojili do plánování a organizace dobrovolnických aktivit v podobě 
úklidu odpadu z černých skládek, účastnili se s vlastnoručně vyrobenými plavidly 
českolipské neckyády, podíleli se na tvorbě dárků na adventní trhy a zapojili se do 
organizace dětského dne či mikulášské nadílky pro klienty Farní charity Česká Lípa. 

V neposlední řadě bylo klientům poskytováno poradenství, informační servis, 
doprovod, kontakt s institucemi, doučování či pomoc s realizacemi vlastních 
nápadů. Klub poskytoval také zázemí hudební a taneční skupině a pro setkává-
ní rodin a větších skupin při různých příležitostech.

Díky individuální podpoře získali klienti povědomí o trhu práce, o důležitosti 
vzdělání, byli schopni řešit problém společně s pracovníkem, uvědomovali si nut-
nost spolupracovat s úřady a s různými institucemi a učili se s nimi komunikovat.

Zásadním úspěchem loňského roku byl audit bez připomínky, kterým si prošel 
Klub Koule NZDM u České asociace streetwork. 

Klub Koule NZDM je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého kraje 
pod číslem 6790491 dle zákona o sociálních službách. 

KLUB KOULE, 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ



 

19Reference:
„Jsem moc rád, že tu Koule je. Je to pro mě místo, kam 
můžu přijít, když mě něco trápí. Když jsem neměl střechu 
nad hlavou, pracovnice mi pomohla, ukázala, jaké mož-
nosti pomoci mám. Zároveň mi pomohla urovnat vztah  
s rodinou a podpořila mě v hledání práce.“

mladistvý klient klubu Pavel

 

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 81 542
energie 122 609
opravy a služby 87 894
osobní náklady 1 965 864
režijní náklady 123 919
náklady celkem 2 381 828

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
KLUB KOULE NZDM ZA OBDOBÍ ROKU 2018 

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 639 724 27 %
individuální projekt KÚ LBC 1 038 744 45 %
dotace od měst a obcí 429 000 18 %
příspěvek od ÚP ČR 132 311 6 %
dary a nadace 96 800 4 %

procentuální rozdělení výnosů PODPOŘTE AKTIVITY
Klubu Koule NZDM

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16204

Příběh z praxe:
Na začátku minulého roku se klient 
klubu ocitl znenadání ve svízelné si-
tuaci, ztratil střechu nad hlavou. Po 
poskytnutí emoční podpory se pra-
covnice klubu okamžitě zaměřila na 
řešení situace a začala hledat mož-
nosti ubytování. Klientův otec bydlel 
daleko, matka o něj nejevila zájem. 
Přesto pracovnice kontaktovala otce, 
který přislíbil zaslání peněz na účet, 
pokud bude potřeba kauce na nové 
bydlení. I tak ale musela pracovnice 

řešit bydlení na dalších několik následujích dní, neboť nouzové pokoje na Sociální uby-
tovně byly obsazené a přítel klientovy sestry si nepřál, aby strávil následující noci u nich. 
Po zklidnění emocí a poskytnuté podpoře z potravinové banky se pracovnice rozhodla 
rodinu sestry navštívit a vykomunikovat azyl, než dorazí peníze od otce. Přítel sestry 
po komunikaci s pracovnicí nakonec s bydlením souhlasil. V té chvíli se situace otočila. 
Klient si v následujících měsících našel bydlení, nové zaměstnání i partnerku. Na sklonku 
roku přišla zpráva, že má před svatbou, drží si své zaměstnání, zakládá rodinu a stěhuje 
se do většího bytu. I to je práce sociálního pracovníka Klubu Koule NZDM. 



20

Posláním Dobrovolnického centra je umožnit lidem všeho věku dobrovolnic-
kou zkušenost pro rozvoj společnosti a ve prospěch životního prostředí.

Dobrovolnické centrum se v loňském roce účastnilo dobrovolnických akcí pro po-
třeby organizace a pro místní komunitu v rámci projektu 4D – Den Dobrovolníkem 
= Den Dárcem.

V loňském roce se do aktivit Dobrovolnického centra zapojilo 46 
dobrovolníků jednorázově, vícekrát do roka pomáhalo organizaci 
dalších 48 dobrovolníků. Společně dobrovolníci odvedli 806 dob-
rovolnických hodin.

V roce 2018 Dobrovolnické centrum pořádalo na Českolipsku za asistence 94 dob-
rovolníků akci Ukliďme Česko – likvidace černých skládek v České Lípě, koordinova-
lo výrobu Palačinky Farní charity a prodej výrobků na adventních trzích či se účast-
nilo dalších kulturních, společenských a sbírkových akcí – Tříkrálová sbírka, Národní 
potravinová sbírka, Českolipská neckyáda, hudební festival Všudybud, Dětský den 
Farní charity Česká Lípa a Oslavy 20 let FBC Česká Lípa.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin měly v roce 2018 
pracovnice Farní charity Česká Lípa Barbara Kubíčková (46 hodin) 
a Marcela Jeništová (32 hodin), které se ve svém volném čase zapo-
jily do takřka všech akcí centra. Na třetím místě se umístil učeň SOŠ  
a SOU Česká Lípa Jan Svatoň (31 hodin).

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
PROJEKTU DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
ZA OBDOBÍ ROKU 2018  

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 32 094
opravy a služby 22 150
osobní náklady 118 622
režijní náklady 7 647
náklady celkem 180 513
Výnosy                                                                                                                   Kč
dotace od ÚP ČR 12 716
dotace od MPSV ČR 56 000
dotace od města Česká Lípa 32 090
nedočerpaná dotace od MV ČR         -103 875

MÁTE VOLNÝ ČAS? 
STAŇTE SE 

DOBROVOLNÍKEM.
Napište na 

dobrovolnici@fchcl.cz



SOCIÁLNÍ UBYTOVNA NOVÝ BOR
Sociální ubytovna v Novém Boru v ulici Severní zajišťovala ubytování v objektu vlast-
něném městem Nový Bor lidem s nízkými příjmy, kteří byli s ohledem na nedostatečné 
celkové majetkové a sociální poměry ohroženi chudobou a sociálním vyloučením.

Sociální ubytovna poskytla azyl 120 sociálně slabým lidem včetně 30 dětí v 62 
pokojích. Kapacita ubytovny byla po celý rok plně obsazena. 5 rodin se z uby-
tovny v průběhu roku odstěhovalo do městského bytu.
V průběhu roku bylo podepsáno 25 nových nájemních smluv do pokojů, které byly uvol-
něny kvůli vystěhování nájemníků z důvodu neplacení nájemného a přestupkům proti 
domácímu řádu, v lepším případě kvůli zlepšení sociální situace a odstěhování se do 
městských či nájemních bytů.

O chod ubytovny se staral vedoucí ubytovny, 24 hodin denně pracovníci na vrátnici, udrž-
bář a uklízečka. V případě potřeby byly okamžitě zajišťovány postřiky proti škůdcům a pa-
razitům, ubytovaní byli zaměstnanci vedeni k pořádku a k zodpovědnosti, jednou za 14 dní 
byly prováděny kontroly pořádku na pokojích.

Na podzim byly díky projektu Společně rosteme zrekonstruovány 2 tréninkové byty pro rodiny  
s dětmi s kompletním vybavením. V kotelně byla nainstalována nová technologie regulace vytá-
pění ubytovny a pravidelně probíhaly opravy ubytovny v běžném rozsahu dvou tisíc korun týdne.

Ubytovna byla samofinancovaná z poplatků nájemníků za ubytování a z dotací od úřadu 
práce na chráněná pracovní místa.

Pro klienty byla k dispozici sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér Farní charity 
Česká Lípa, která sídlí taktéž v objektu ubytovny, a projekt Společně rosteme. 
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Reference:
„Spolupráce s projektem Společně rosteme, který je zaměřen na pod-
poru sociálního začleňování osob, které žijí na Sociální ubytovně  
v Novém Borum, probíhá formou osobních setkání, při kterých řešíme 
společné klienty, domlouváme vzájemnou spolupráci a slaďujeme jed-
notné postupy. O klientech si předáváme důležité informace hlavně 
proto, aby naše postupy byly jednotné. Pokud je to opodstatněné, 
svoláváme společná setkání s přítomností klientů a všech zaintereso-
vaných osob. V nastavené spolupráci chceme i nadále pokračovat. Je 
naším společným cílem podporovat ubytované osoby a zajištěnou 
podporou zlepšit jejich život.“
Bc. Jana Kučerová, 
vedoucí oddělení sociální péče 
a zdravotnictví v Novém Boru



SPOLEČNĚ ROSTEME
Od ledna byla v prostorách ubytovny zahájena realizace projektu,  
který ubytovaným pomáhal v osobnostním růstu a vedl je k lepšímu 
uplatnění na trhu práce a trhu s bydlením. 
Pro uplatnění na trhu práce motivovali na konzultacích gestor projektu a ak-
tivizační pracovník ubytované k rekvalifikačním kurzům, odkazovali je na dlu-
hovou poradnu, seznamovali s riziky práce na černo a s pracovní pasivitou, 
umožňovali jim přístup k aktuálním pracovním nabídkám, sepisovali s ubyto-
vanými životopisy, motivační dopisy a umožňovali ubytovaným kontaktovat 
zaměstnavatele ze služebního telefonu a e-mailu.
Pro ubytované byly pořádány přednášky například ve spolupráci s Rodinou  
v centru o finanční gramotnosti či o psaní životopisů, předcházení zadlužení 
a o procesu exekuce. Pro ubytované s hendikepem byla navázána spolupráce 
se sdružením Tulipan, které tyto lidi připravovalo na zapojení se na trh práce.
V otázce bydlení byly s ubytovanými průběžně sledovány aktuální nabídky 
bytů, byly podávány žádosti o městské byty, pomáhalo se jim vypracovat žá-
dosti na nadace o kauci. Problémem mnohých ubytovaných byly totiž nedo-
statečné finanční rezervy na kauci spojených s nezaměstnaností a s pobíráním 
dávek hmotné nouze či romský původ klientů. S některými ubytovanými byli 
pracovníci nuceni řešit dluhy za ubytování splátkovými kalendáři. 
V dubnu byl v prostorách ubytovny za pomoci ubytovaných otevřen nově 
vybudovaný volnočasový klub, který sloužil k aktivitám zaměřených na osob-
nostní růst. V jeho prostorech byly pořádány přednášky a besedy (ekologie, 
první pomoc u dětí, dětská hyperaktivita), výtvarné aktivity spojené s výro-
bou různých dárkových předmětů například pro adventní trhy na podporu 
Sociálního automobilu či kuchařské kroužky, jak vařit levně a zdravě.

NOUZOVÉ POKOJE
Součástí Sociální ubytovny Farní charity Česká Lípa v Novém Boru byly také dva Nou-
zové pokoje, které sloužily k bezplatnému ubytování osob v akutní krizi až na 14 dní. 

Nouzové pokoje poskytly okamžitý bezplatný azyl 33 osobám včetně 
dětí, osobám či rodinám bez přístřeší, matkám s dětmi utíkajícím  
z domácího násilí či lidem po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. 

Po 14 dnech musely tyto osoby opustit po soustavné spolupráci se sociálním 
pracovníkem pokoj. Pouze v 5 případech odešli ubytovaní bydlet mimo služ-
by Farní charity Česká Lípa například do Domu s pečovatelskou službou, jinak 
byli tito lidé ubytováni na Azylovém domě Jonáš nebo byli v rámci prostup-
ného bydlení ubytováni na Sociální ubytovně. 
Pobyt na Nouzových pokojích byl vždy hrazen z nákladů Farní charity Česká Lípa, 
potravinová a materiální pomoc byla poskytnuta především díky Charitním šat-
níkům, Potravinové bance Libereckého kraje a organizaci FEAD Litoměřice.
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Projekt Společně rosteme je financován z Evropského sociálního fondu; 
Název programu: Operační program Zaměstnanost; 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007783; 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
SPOLEČNĚ ROSTEME ZA OBDOBÍ ROKU 2018

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 209 857
energie 15 484
opravy a služby 18 525
osobní náklady 1 078 129
režijní náklady 67 294
náklady celkem 1 389 289

Výnosy                                              Kč
dotace z ESF 1 389 289 100 %

procentuální rozdělení výnosů



 

Sociální podnik poskytoval šestým rokem pracovní příležitosti na zkrácený pracovní úvazek zdra-
votně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod, lidem bez 
přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let.

 

Hlavní činností Sociálního podniku byla údržba zeleně pro firmy i pro fyzické osoby, 
jako Johnson Controls Autobaterie, Lesy ČR či Crystalex Nový Bor. Největším zákaz-
níkem bylo Povodí Ohře, pro které se pracovalo až za hranicemi okresu, v Krásné Lípě 
u potoka Křinice. Dále pak zaměstnanci poskytovali úklidové práce veřejných prostor 
panelových domů pro bytové samosprávy OSBD. 
V Sociálním podniku pracovalo v minulém roce celkem 20 lidí na HPP a DPP, z toho 15 hen-
dikepovaných s částečným invalidním důchodem a 5 sociálně znevýhodněných, tzn. lidé bez 
přístřeší a starší 50 let. Veškeré práce na sečích byly závislé na počasí, a proto bylo na začátku 
roku obtížné odhadnout, kolik zaměstnanců bude na sezónní práce potřeba. Sociální podnik 
tak v průběhu roku zaměstnal 6 pracovníků na DPP. 
3 zaměstnanci Sociálního podniku celoročně pracovali pro firmu DS Smith Packaging Nový Bor,  
6 zaměstnanců v Jizerských pekárnách Česká Lípa, 4 poskytovali úklidové práce v domech,  
7 zaměstnanců bylo zaměstnáno v terénu na sečích a dalších manuálních pracích, z čehož 2 také 
pracovali pro Útulek pro opuštěná zvířata Bona Kozly. 
Zakázky byly získávány přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou formou a poté  
i na doporučení některého ze stálých zákazníků.
Veškeré práce byly zajišťovány vlastní technikou, a to dodávkovým automobilem se sklopným 
valníčkem, křovinořezy, postřikovači, pilami, fukary a dalším ručním nářadím.

SOCIÁLNÍ PODNIK 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

 Reference:
„Firma Crystalex CZ, výrobní závod Nový Bor, spolupracuje se  
sociálním podnikem již dlouhých sedm let. Tato spolupráce při 
údržbě zeleně, vyřezávání křovin a úpravě keřů je velice úspěšná.  
S prací Farní charity Česká Lípa jsme byli vždy spokojeni.“

Pavel Čihák, ekolog firmy Crystalex CZ, s. r. o.
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Již dvanáctým rokem byly v prostorech šatníků poskytovány sociálně slabým 
klientům věci denní potřeby, jako textil 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 sociál-
ního odboru MÚ, od obecního úřadu nebo od vedoucí Azylového domu 
Jonáš, bylo v České Lípě vydáno zdarma 1 731 ks ošacení a v Novém Boru 
594 ks, a to maximálně jedenkrát za šest měsíců a pouze jeden kus  
ošacení od jednoho druhu na osobu. 1 054 ks ošacení navíc putovalo do 
válkou postižených oblastí na Ukrajině.
Ostatním klientům bylo vydáno v České Lípě 38 324 ks ošacení za symbo-
lické ceny podle platného ceníku a 20 108 ks ošacení v Novém Boru.  
Vybrané finanční prostředky sloužily k pokrytí provozních nákladů šatníků.

Šatníky, které byly v minulém roce zrekonstruovány a vybaveny nový nábytkem, 
byly zásobovány z laskavých darů našich spoluobčanů. Počet přijatých kusů 
nebyl evidován, protože mnohdy, po roztřídění zboží, bylo zjištěno, že se jed-
ná o nepoužitelné kusy. Ty byly odebírány firmou Dimatex, která nepoužitelné 
oblečení odkupovala, čímž přispívala na provoz šatníků. Od firmy Dimatex byly 
v provozu pronajaté kontejnery v areálu Charity v České Lípě, u budovy Cha-
ritního šatníku Nový Bor, v areálu českolipské firmy Adient a v obci Jestřebí.

CHARITNÍ ŠATNÍKY

Do Charitních šatníků také přispívali dárci prostřednictvím sbírek ošacení, které 
organizovaly Brniště, Doksy, Nový Bor, Zákupy, Žandov či Žatec, Krajský úřad 
Libereckého kraje či českolipské pobočky firem Ewals Cargo Care a Adient. 
Nově jsme pak navázali spolupráci s Římskokatolickou farností Cvikov.

Aktivity pro klienty v zařízení pro zajištění  
cizinců v Bělé – Jezové
V rámci spolupráce se Správou uprchlických zařízení MV ČR byl již devate- 
náctým rokem provozován humanitární sklad ošacení. Pravidelně jednou týdně 
byly dvěma pracovnicemi vydávány klientům zařízení nejen ošacení a obuv, ale 
také další potřebné věci, například hračky a kočárky pro děti, cestovní tašky, ba-
tohy, kabelky, literatura apod. V případě mikulášské nadílky se vezly dětem do 
zařízení balíčky se sladkostmi a ovocem. Věci byly klientům vydávány zdarma dle 
jejich potřeb. Služeb humanitárního skladu využívali klienti, kteří se ocitli v zaří-
zení bez prostředků a byli odkázáni výlučně na pomoc Farní charity Česká Lípa.

Humanitární sklad ošacení vydal zdarma v průběhu roku 1 231 ks ošacení.
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DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po sedmnácté byla Farní charita Česká Lípa a její zaměstnanci a dobrovolníci sou-
částí největší dobrovolnické akce v České republice, která pomáhá získávat finanční 
prostředky tam, kde jsou potřeba. Obrovské díky touto cestou patří všem, kteří se 
nezištně podíleli na vykoledované částce 92 058 Kč, a tím tak pomohli podpořit 
provoz Sociálního automobilu, který slouží zdravotně hendikepovaným dětem. Vel-
ké díky patří ZŠ Dr. M. Tyrše a Špičák z České Lípy a ZŠ Stružnice za nadšené  
a krásně zpívající koledníky, ZŠ Partyzánská za nadšené, krásně zpívající koledníky  
a za uspořádání sbírky ve všech třídách školy, P. Klabníkové za organizaci koledová-
ní ve městě Nový Bor, P. Ráčkovi za organizaci koledování ve městě Mimoň s junác-
kým oddílem Přístav Ralsko Mimoň, S. Řeháčkové, T. Lepičové, T. Řehákové  
a P. Pelčákové za organizaci a koledování ve městě Zákupy, Z. Brotánkové za orga-
nizaci koledování na ZŠ Klíč a Soukromé podnikatelské střední škole Česká Lípa,  
p. o. Kultura Česká Lípa a DK Jirásek za možnost koledování na jejich kulturních 
akcích, farnostem Česká Lípa, Cvikov, Mimoň, Brniště a Horní Police za organizaci 
koledování v kostelích při mších, zástupcům měst a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Cvi-
kov, Mimoň, Horní Police, Brniště, Stružnice/Jezvé, Sosnová, Žandov a Zákupy za 
ochotný přístup k pořádání Tříkrálové sbírky a zaměstancům Farní charity Česká 

Lípa D. Beránkové, V. Erbenové, K. Fabiánové, J. Gottlieberovi, H. Grünermelové,  
L. Hodačové, M. Hrdé, I. Hrnčířové, M. Jeništové, J. Kalvodové, L. Koblasové,  
D. Krčmářové, E. Krčové, K. Malečkové, O. Maslenové, M. Matysovi, R. Prokešovi, 
N. Šmýdové, E. Šulcové, P. Vyšohlídové a L. Zíkové za ochotné koledování. V nepo-
slední řadě děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do tříkrálové kasičky.

MASOPUSTNÍ VESELÍ
V neděli 11. února pořádala Farní charita Česká Lípa na Škroupově náměstí v České 
Lípě již pátým rokem Masopustní veselí. Program chladného únorového odpole-
dne začal hodinu po poledni na terase kavárny Kocour vystoupením českolipské 
kapely Čekautárium. V průběhu koncertu se plnilo náměstí lidmi, kteří se těšili na 
průvod. Průvod poté vyšel na náměstí T. G. Masaryka, kde paní místostarostka 
předala průvodu klíč od města. Početný dav, kterému by jako každý rok slušelo  
o něco více masek, ač mnohé byly zapůjčeny Zdeňkem Rydygrem ze Zákup, šel za 
nebývalého veselí přes Jindřicha z Lipé k OD Andy na náměstí Dr. E. Beneše  
a zpět na Škroupovo náměstí, kde pokračoval program pohádkou Divadla Krabi-
ce Teplice a hudbou tria Máňa. 
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ČESKOLIPSKÁ NECKYÁDA
Počtvrté organizovala Farní charita Česká Lípa během Městských slavností  
v České Lípě oslavu všech (ne)vodáků, která v České Lípě trvá s přestávka-
mi od roku 1973. Tradiční přehlídky legračních plavidel se účastnilo 15 lodí, 
které vyrazily sobotní chladné dopoledne od mostu u NsP k jezu u bývalé 
prádelny. Tam byly pro návštěvníky připraveny stánek s občerstvením, oceně-
ní plavidel v kreativních kategoriích oficiálními triky neckyády a potlesky sto-

vek návštěvníků. Farní charitě Česká Lípa se tak podařilo ve čtvrtém ročníku 
organizace pod finanční patronací města Česká Lípa udržet samonastolený 
standard této akce, především pak díky všem členům posádek, kteří ve vol-
ném čase vyrobili nápaditá plavidla a předvedli divákům po celou dobu jízdy 
skvělou show.

DEN PRO NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ
17. října Centrum pro pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa pořádalo druhý roč-
ník celodenní akce, která byla obsahově sestavena z několika částí vhodných pro veřej-
nost, studenty, pedagogy i odborné pracovníky. Cílem bylo připomenout veřejnosti, 
že děti v pěstounské péči jsou mezi námi, a pedagogům předat odborné informace  
a zkušenosti o specifikách dětí v náhradní rodinné péči. Od 8:30 a od 16:00 byla v kině 
Crystal zdarma k vidění britská komedie Philomena s následnou diskuzí, od 10:30 pro-
běhla v kavárně Doo-Bop Union minikonference s odborníky k tématu Specifikace dětí 

v náhradní rodinné péči – vývojová traumata a jejich vliv na chování dítěte. Akce byla 
pořádána ve spolupráci s z. s. LAG Podralsko v rámci místního akčního plánu rozvoje 
vzdělání MAP Českolipsko a Novoborsko II.
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SLÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Pojedenácté rozezněl baziliku Všech svatých tradiční vánoční koncert ZUŠ 
Česká Lípa Sláva budiž. Na benefičním představení se na jednom pódiu sešli 
žáci i učitelé ZUŠ Česká Lípa a již po šesté i žáci ZUŠ Horní Počernice Pra-
ha. Na programu představila ZUŠ Česká Lípa tradičně kromě vlastních stu-
dentských hudebních těles populární Vánoční mši skladatele a ředitele místní 

školy Marka Kučery pod taktovkou Pavla Hrice. Dopolední koncert pro školy 
za fixní vstupné a odpolední koncert pro veřejnost za dobrovolné vstupné 
podpořil činnost projektu Azylový dům Jonáš Farní charity Česká Lípa rekord-
ní částkou 15 996 Kč.

UKLIĎME ČESKO
68 dobrovolníků se 7. dubna zapojilo na Českolipsku pod hlavičkou Dobrovolnického 
centra Farní charity Česká Lípa počtvrté do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Po 
poradě s městem Česká Lípa se sbíraly naváté a naházené odpadky z louky pod kop-
cem Špičák, v lesíku na Svárově u bývalé mlékárny, v parku Milady Horákové a z okol-
ních břehů řeky Ploučnice. V Novém Boru se sbíraly odpadky z louky u budovy Sociální 
ubytovny a u přilehlých hypermarketů, v Dobranově v přilehlém lese. Děti i dospělí, 
všichni v rolích dobrovolníků, byli jak lidé z veřejnosti, tak i zaměstnanci Farní charity 

Česká Lípa a klienti Klubu Koule NZDM, Startéru, Sociální ubytovny v Novém Boru  
a Azylového domu Jonáš v České Lípě a v Dobranově. Všem patří obrovské díky za elán 
a za chuť pomáhat ve volném čase.
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ŽÍTNEJ ROHLÍK OTESÁNEK
Jizerské pekárny uvedly 16. května 2017 na trh nový výrobek, tzv. ŽítNEJ rohlík 
Otesánek. Každý, kdo si ho v podnikových prodejnách Harmonie koupil, po-
mohl matkám či otcům s dětmi v tíživé životní situaci a bez střechy nad hlavou. 
Z každého prodaného kusu křupavého Otesánka totiž kupující přispěl 2 Kč na 
provoz Azylových domů Jonáš Farní charity Česká Lípa. V roce 2018 byly za 
118 488 Kč pořízeny bezpečnostní věci, protipožární dveře a okna či venkov-
ní kamerový systém nebo renovace technického vybavení, bojlery či plynové 
sporáky.

PRODEJ VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH
Zaměstnanci Farní charity Česká Lípa na začátku prosince prodávali po 6 dní v ambitu 
Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa výrobky na vánočních trzích. Děti i dospělí 
si domů odnášeli dárky v různých hodnotách a v různých velikostech. Od vonných sví-
ček, látkových srdíček a zdobených vánočních perníčků po ručně vyráběné kuchyňské 
zástěry, batikované tašky, batůžky a kabelky. Přispěli tak na provoz Sociálního auto-
mobilu částkou 23 457 Kč. Všechny dárky byly vyrobeny z darovaných materiálů od 
příznivců Farní charity Česká Lípa a vyráběli je klienti a zaměstnanci z Azylového domu 
Jonáš v České Lípě i v Dobranově, klienti nízkoprahového Klubu Koule NZDM, Centra 
pro pěstounské rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér, klienti 
projektu Společně rosteme a ubytovaní ze Sociální ubytovny v Novém Boru, stejně tak  
i 26 individuálních dárců či skupin, jmenovitě: Mateřské školy Provodín, Nové Zákupy  

a Sever Česká Lípa, ZŠ Arnultovice a Verneřice, 1. A a 4. B ze ZŠ Jižní, 8. A a 8. B z Prak-
tické školy Moskevská, celá Praktická škola Jižní a Sdružení tělesně postižených z České 
Lípy, Dětský domov se školou v Hamru na Jezeře, Domov důchodců a dům s pečovatel-
skou službou z Nových Zákup, M. Jahnová, E. Javůrková, V. Kouřil, M. Kouřilová Ječná, 
rodina Dvořákových a I. Šrutka z České Lípy, B+M, Petr a celá rodina Bratršovských  
a Ž. Petráčková z Provodína, M. Jeništová z Dubé, I. Kallusová z Teplic, A. Vojkovská 
z Prahy a Blaženka Popelářová z Frýdlantu nad Ostravicí. Všem patří obrovské díky.
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PALAČINKA FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
Na adventních trzích ve vlastivědném muzeu v České Lípě se kromě ručně vy-
ráběných dárků prezentovala Farní charita Česká Lípa také novým výrobkem 
– Palačinkou Farní charity Česká Lípa.  
Celý týden měli stánek na nádvoří ambitu na starosti dobrovolníci Farní cha-
rity Česká Lípa, především učni ze SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, 
kteří měli tu nejdůležitější funkci, připravovali francouzské palačinky s domácí 
marmeládou nebo čokoládou. Učňům pomáhali po celou dobu zaměstnanci 
Farní charity Česká Lípa a studenti z českolipského gymnázia. 

Všichni strávníci, kterých bylo za celou dobu trhů požehnaně, přispěli do sbír-
kové kasičky Azylového domu Jonáš neuvěřitelnou částkou 32 251 Kč. 

KLUB PŘÁTEL FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
Sociální automobil je služba, kterou v loňském roce krom jiných podpořili čle-
nové nově vzniklého Klubu přátel Farní charity Česká Lípa pravidelným zasílá-
ním finančních částek na účet Farní charity Česká Lípa, aby nebyla služba, jako 
v předchozích letech, po ročním vyúčtování ve ztrátě. Členem klubu se mohl stát 
každý, kdo si nastavil na svém účtu trvalou minimální měsíční platbu 100 Kč na 
účet 1387347379/2700 s variabilním symbolem 16206 a s minimálním počtem 12 
plateb. V roce 2018 se stalo 67 lidí členy klubu. Seznam všech členů naleznete na 
stránkách www.fchcl.cz.

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL FCH CL 

Posílej 100 Kč měsíčně 
č. ú.: 1387347379/2700

VS: 16206
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Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2018 hradila z finančních pro-
středků od MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst a obcí Česká 
Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, Žandov, Jestřebí, Doksy, Zákupy, Cvikov, 
Úřadu práce Česká Lípa, projektu Správy uprchlických zařízení MV ČR, Mini-
sterstva vnitra ČR, Nadace Euronisa, Nadace Škoda Auto, Nadace JUST, ze 
sponzorských darů od regionálních firem a individuálních dárců a od dalších 
laskavých dárců. Jména všech najdete na stránce Naši partneři.

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ 
A EKONOMICKÉ INFORMACE

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL FCH CL 

Posílej 100 Kč měsíčně 
č. ú.: 1387347379/2700

VS: 16206 spotřeba materiálu 1 533 000 Kč
spotřeba energie 2 219 000 Kč
prodané zboží 1 112 000 Kč
nakupované služby, opravy, cestovné 1 947 000 Kč
osobní náklady zaměstnanců 19 806 000 Kč
ostatní náklady 1 575 000 Kč
odpisy a prodaný majetek 119 000 Kč

Zisk vytvořený v rámci vlastní hospodářské činnosti byl zaúčtován do rezervního fondu, který 
Farní charita Česká Lípa tvoří z důvodů plánované rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě.

provozní dotace 18 756 000 Kč
dary 1 752 000 Kč
tržby z prodeje služeb 7 625 000 Kč
tržby za zboží 1 112 000 Kč
ostatní výnosy 19 000 Kč

28 311 000 Kč 29 264 000 Kč

Náklady v roce 2018 Výnosy v roce 2018

1 % 

8 %

4 %

7 %

5 % 5 %

70 %

64 %
26 %

4 %

5 %

1 % 
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 1 084 736
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 93 93
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0
2. Software 4 93 93
3. Ocenitelná práva 5 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2 846 2 181
1. Pozemky 11 0 0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 0 0
3. Stavby 13 0 0
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 2 075 1 639
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 771 542
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0
1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 22 0 0
2. Podíly – podstatný vliv 23 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0 0
4. Zápůjčky organizačním složkám 25 0 0
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -1 855 -1 538
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
2. Oprávky k softwaru 30 -93 -93
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
6. Oprávky ke stavbám 34 0 0
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 35 -1 762 -1 445
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 0 0
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2018
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
B. Krátkodobý majetek celkem 40 14 057 13 661
I. Zásoby celkem 41 0 50
1. Materiál na skladě 42 0 0
2. Materiál na cestě 43 0 0
3. Nedokončená výroba 44 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 45 0 0
5. Výrobky 46 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 0 50
8. Zboží na cestě 49 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0
II. Pohledávky celkem 51 13 194 11 002
1. Odběratelé 52 388 310
2. Směnky k inkasu 53 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 10 27
5. Ostatní pohledávky 56 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 0 30
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0
8. Daň z příjmů 59 0 0
9. Ostatní přímé daně 60 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 61 50 12
11. Ostatní daně a poplatky 62 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 12 271 9 948
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 64 0 0
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
17. Jiné pohledávky 68 475 675
18. Dohadné účty aktivní 69 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 783 2 554
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 79 159
2. Ceniny 73 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 74 704 2 395
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
6. Ostatní cenné papíry 77 0 0
7. Peníze na cestě 78 0 0
IV. Jiná aktiva celkem 79 80 55
1. Náklady příštích období 80 80 55
2. Příjmy příštích období 81 0 0

AKTIVA CELKEM 82 15 141 14 397

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2018
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)



34 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2018
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)

PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 83 1 643 2 708
I. Jmění celkem 84 1 664 1 777
1. Vlastní jmění 85 1 475 1 475
2. Fondy 86 189 302
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 87 0 0
II. Výsledek hospodaření celkem 88 -21 931
1. Účet výsledku hospodaření 89 x 953
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 291 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 -312 -22
B. Cizí zdroje celkem 92 13 498 11 689
I. Rezervy celkem 93 0 0
1. Rezervy 94 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 95 188 131
1. Dlouhodobé úvěry 96 0 0
2. Vydané dluhopisy 97 0 0
3. Závazky z pronájmu 98 188 131
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0 0
6. Dohadné účty pasivní 101 0 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 103 2 059 2 212
1. Dodavatelé 104 213 493
2. Směnky k úhradě 105 0 0
3. Přijaté zálohy 106 0 14
4. Ostatní závazky 107 0 16
5. Zaměstnanci 108 936 1 060
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 0 0
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. poj. 110 475 524
8. Daň z příjmů 111 0 0
9. Ostatní přímé daně 112 76 87
10. Daň z přidané hodnoty 113 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 114 2 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0 0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků 116 0 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117 0 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 0 0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119 0 0
17. Jiné závazky 120 351 15
18. Krátkodobé úvěry 121 0 0
19. Eskontní úvěry 122 0 0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 0 0
21. Vlastní dluhopisy 124 0 0
22. Dohadné účty pasivní 125 6 3
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0 0
IV. Jiná pasiva celkem 127 11 251 9 346
1. Výdaje příštích období 128 0 0
2. Výnosy příštích období 129 11 251 9 346

PASIVA CELKEM 130 15 141 14 397
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Zisk vytvořený v rámci vlastní hospodářské činnosti byl zaúčtován do rezervního fondu, který 
Farní charita Česká Lípa tvoří z důvodů plánované rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě.

B. VÝNOSY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
B. Výnosy 40 x x x
I. Provozní dotace 41 15 619 3 137 18 756
1. Provozní dotace 42 15 619 3 137 18 756
II. Přijaté příspěvky 43 616 1 136 1 752

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 44 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 616 1 136 1 752
4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0 0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 1 453 7 284 8 737
IV. Ostatní výnosy 48 2 17 19

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále 49 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 50 0 9 9
7. Výnosové úroky 51 0 0 0
8. Kurzové zisky 52 0 0 0
9. Zúčtování fondů 53 0 0 0
10. Jiné ostatní výnosy 54 2 8 10
V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 56 0 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu 58 0 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 0 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 0 0 0

Výnosy celkem 61 17 690 11 574 29 264
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -237 1 190 953
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -237 1 190 953

A. NÁKLADY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
A. Náklady 1 x x x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 647 4 166 6 813
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl. dodávek 3 1 724 2 029 3 753
2. Prodané zboží 4 0 1 112 1 112
3. Opravy a udržování 5 154 177 331
4. Náklady na cestovné 6 8 3 11
5. Náklady na reprezentaci 7 11 23 34
6. Ostatní služby 8 750 822 1 572
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0 0 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních 
služeb 11 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0
III. Osobní náklady 13 14 126 5 679 19 805
10. Mzdové náklady 14 10 620 4 392 15 012
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 470 1 248 4 718
12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 17 36 39 75
14. Ostatní sociální náklady 18 0 0 0
IV. Daně a poplatky 19 0 14 14
15. Daně a poplatky 20 0 14 14
V. Ostatní náklady 21 1 133 427 1 560
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0 0 0
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 34 283 317
18. Nákladové úroky 24 0 6 6
19. Kursové ztráty 25 0 0 0
20. Dary 26 0 5 5
21. Manka a škody 27 0 0 0
22. Jiné ostatní náklady 28 1 099 133 1 232
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. pol. 29 21 98 119

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 21 98 119
24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0
26. Prodaný materiál 33 0 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami 36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0
29. Daň z příjmů 38 0 0 0

Náklady celkem 39 17 927 10 384 28 311
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DÁRCI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA: 
Potravinová banka Liberec (nepeněžitý dar v hodnotě 870 575,70 Kč)
Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa (120 260 Kč)
Restaurace Brusle (34 169 Kč)
Kratochvíl Aleš Václav (30 000 Kč)
Jerry Fabrics, s. r. o. (nepeněžitý dar v hodnotě 20 648 Kč)
Ewals Cargo Care, spol. s r. o., Česká Lípa (20 000 Kč)
Silnice Žáček, s. r. o. (20 000 Kč)
Vendys & V, s. r. o. (20 000 Kč)
Základní umělecká škola, Česká Lípa, p. o. (dobrovolné vstupné na benefičních akcích v hodnotě 15 996 Kč)
Krofian CZ, spol. s r. o. (peněžitý a nepeněžitý dar v hodnotě 15 689 Kč)
a JUDr. Milan Štětina a Mgr. Tereza Štětinová advokátní kancelář, Česká Lípa (komplexní právnické služby zdarma)

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2018
HLAVNÍ PARTNEŘI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA:

JUDr. Milan Štětina 
a Mgr. Tereza Štětinová 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO NOVÝ BOR
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Města a obce:
Cvikov, Česká Lípa, Doksy, Jestřebí, Kamenický Šenov, Nový Bor, Zákupy, Žandov. 

Právnické a fyzické osoby:
Adient Czech Republic, k. s., Česká Lípa 
Českolipské kanálové triko 
Diecézní charita Litoměřice
Dimatex CS, spol. s r. o.
Ewals Cargo Care
FBC Česká Lípa
Fehrer Bohemia, s. r. o.
Haas+Sohn Rukov
Jerry Fabrics, s. r. o.
Ježek software, s. r. o., Česká Lípa
Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, s. r. o., Česká Lípa
Kaleze, s. r. o.
KIK textil a Non–Food, spol. s r. o.
Kloučková Marta
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Česká Lípa 
Kozáková Romana
Krajský úřad Libereckého kraje
Kratochvíl Aleš Václav
Krofian CZ, spol. s r. o.
Nováková Anna, MUDr. 
OH Consulting, s. r. o.
Ploty Skočík
Restaurace Brusle, Česká Lípa
Silnice Žáček s. r. o.
Špičák Milan
TrollComputers s. r. o.
Učitelé a žáci Gymnázia Česká Lípa
Učitelé a žáci ZŠ Špičák, Česká Lípa
Vendys & V, s. r. o.
Živec Rudolf, Reklamní agentura Deus
a další dárci.

Všem dárcům a přátelům Farní charita Česká Lípa upřímně děkuje.

Spolupracující organizace, osoby a instituce:
Cizinecká policie Česká Lípa, Černý Vít, Český rybářský svaz Ústí nad Labem, D., 
Divadelní klub Jirásek, Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, 
Farnosti Česká Lípa, Cvikov, Mimoň, Brniště a Horní Police, 
Gymnázium Česká Lípa, junácký oddíl Přístav Ralsko Mimoň, 
Krok pro všechny generace, Kultura Česká Lípa, LAG Podralsko, Lesy ČR, 
Maltézská pomoc, Městská policie Česká Lípa, Obchodní akademie Česká Lípa, 
OSPOD Česká Lípa a Nový Bor, Policie ČR, Progres, Rodina v centru Nový Bor, 
Rydygr Zdeněk, Sanrepo Jablonné v Podještědí, SOŠ a SOU Česká Lípa, 
Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa, SSC Karate Polák Česká Lípa, 
Středisko výchovné péče Česká Lípa, Střední průmyslová škola Česká Lípa, 
Střední zdravotnická škola Česká Lípa, TOM Dakoti Česká Lípa, 
TOM Chippewa Česká Lípa, Základní, Praktická a Mateřská škola Česká Lípa, 
Základní umělecká škola Česká Lípa, ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa, ZŠ Klíč, 
ZŠ Partyzánská, ZŠ Stružnice, ZŠ Zákupy a mnozí další.

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech:
Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Úřad práce Česká Lípa, EU – Evropský sociální fond – Operační program 
Zaměstnanost, Nadace Euronisa, Nadace Just, Nadace Komerční banky – Jistota,
Nadace Škoda Auto, Nadace rozvoje občanské společnosti.
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PODPOŘTE NÁS
Společně dokážeme víc
Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku,  
pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlou-
ženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří 
naši pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000
Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží  
v rámci svých deseti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se  
k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci 
potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším zá-
vazkem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.  

Podpořte naše poslání
Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili po-
dle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na 
příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody: 

První kategorie v hodnotě do 1 000 Kč obsahuje:
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce 
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
 
Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
•  poskytnutí informací o využití daru 
•  děkovný balíček FCH CL

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL  

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  

 sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL 
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
 
Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč obsahuje:
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  

sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
•  půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
•  možnost Vaší prezentace v rámci kulturně 
   společenských akcí FCH CL (den dětí, 
   Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.) 

V rámci dobré vzájemné spolupráce jsme 
otevřeni dalším podnětům z Vaší strany. 

KAŽDOU 
PODPORU VÍTÁME 
A DĚKUJEME ZA NI.  

Číslo účtu: 
1387347379/2700
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Adresa – sídlo: 
Farní charita Česká Lípa
Dubická 992, Česká Lípa 470 01

IČO: 702 261 48
DIČ: CZ 702 261 48

Číslo účtu: 1387347379/2700
Pracovní doba: 7:30–16:00

AKTUÁLNÍ KONTAKTY      www.fchcl.cz

Ředitelka:
Eva Ortová

  487 829 871  
775 600 532

 ortova@fchcl.cz

Medializace, PR:
Mgr. Jiří Gottlieber

  487 829 871   
774 116 412

 info@fchcl.cz

Projektové manažerka:
Bc. Anna Pražská

  487 829 881  
775 600 394

 prazska@fchcl.cz

Personalistka:
Dita Krčmářová

  487 829 881  
774 116 048

 krcmarova@fchcl.cz

Účetní:
Edita Šulcová

  487 820 880  
608 981 763

 sulcova@fchcl.cz

Azylový dům Jonáš  3) a Dobranov  6)

Vedoucí: Bc. Barbara Kubíčková

  487 829 872  
775 600 374 

 jonas@fchcl.cz 

NONSTOP Česká Lípa 3)

  487 829 873  
774 116 499

 nonstop@fchcl.cz  

NONSTOP služba Dobranov  6)

  608 314 385

 nonstopdobranov@fchcl.cz

Startér Česká Lípa  1)

a Nový Bor  4)

Vedoucí: Bc. Vlasta Sabadosh

  487 829 875  
778 062 215

 starter@fchcl.cz

Centrum pro pěstounské rodiny  5)

Vedoucí: Mgr. Jana Glaserová

  774 116 421

 pestouni@fchcl.cz

Sociální automobil 1)

Vedoucí: Irena Hrnčířová

  487 829 874   
608 978 233

 automobil@fchcl.cz

Sociální podnik 1)

Vedoucí: Ludmila Špindlerová

  487 829 874  
775 116 451

 socialnipodnik@fchcl.cz

Charitní šatník Česká Lípa  1)

a Nový Bor  2)

Vedoucí: Ludmila Špindlerová

  487 829 874  
775 116 451

 satnik@fchcl.cz

Klub Koule NDZM  1)

Vedoucí: Marcela Jeništová, DiS.

  487 829 876  
774 116 215

 klubkoule@fchcl.cz

Dobrovolnické centrum  1)

Vedoucí: Dita Krčmářová

  487 829 881  
774 116 048

 dobrovolnici@fchcl.cz

Sociální ubytovna Nový Bor  4)

Vedoucí: Lubomír Jelínek

  774 116 779

 ubytovna@fchcl.cz

NONSTOP služba Sociální ubytovny 4)

  774 116 911

Společně rosteme  4)

Vedoucí: Bc. Kateřina Malečková

  775 645 445

 maleckova@fchcl.cz

2)  Charitní šatník Nový Bor   
(Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01)

3)  Azylový dům Jonáš Česká Lípa  
(Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)

6)  Azylový dům Jonáš Dobranov
(Dobranov 120, 471 21)

4)  Sociální ubytovna Nový Bor 
(Severní 755, Nový Bor, 473 01)

5)  Centrum pro pěstounské rodiny  
(Masná 88, Česká Lípa, 470 01)

1)  Dubická 992,  
Česká Lípa 470 01
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6)  Azylový dům Jonáš Dobranov
(Dobranov 120, 471 21)

POZNÁMKY
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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


