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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
V roce 2019 slavíme 19 let a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

Získali jsme od IKEA
vybavení za čtvrt
milionu korun
Klub Koule NZDM –
Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež zvítězilo
v IKEA soutěži díky hlasům
příznivců a získalo
vybavení za 250.000 Kč.
Na podzim loňského roku
byl Klub Koule NZDM
vybrán z nesčetně
nominovaných zařízení
z celé České republiky
a dostal se tak mezi 20
finalistů, 5 za každý
obchodní dům, pro které
mohl od 28. ledna do 20.
února hlasovat pouze

jednou každý držitel IKEA
Family karty.
V dramatickém souboji na
webových stránkách
www.spolusvami.cz se
nakonec Farní charita
Česká Lípa díky velké
iniciativě charitních
zaměstnanců, stejně jako
díky podpoře velkého
množství přátel z mnoha
koutů republiky postupně
vyšplhala z posledního

www.fchcl.cz

místa až na vítězný
stupínek.
Nyní má IKEA spolu se
zaměstnanci Klubu Koule
NZDM krásný úkol, vybrat
to nejvhodnější vybavení
do klubových prostor
v hodnotě 250.000 Kč.
Interiéroví designéři navíc
navrhnou kompletní
řešení prostoru tak, aby se
v něm všichni cítili co
nejlépe.
Zaměstnanci IKEA
přijedou montovat
nábytek a doladí celkový

vzhled místností pomocí
doplňků. Vše proběhne
do konce června 2019.

„Ještě jednou
srdečně děkujeme za
všechny hlasy
a podporu. Společně
jsme jedničky,“
shrnula vedoucí Klubu
Koule NZDM Marcela
Jeništová.

Značka spolehlivosti
je opět v rukou
Farní charity
Farní charita Česká Lípa
znovuobhájila na další tři roky značku
Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace (Značku spolehlivosti)
a značku Česká kvalita.

o fungování a struktuře organizace,
a to nejen z dostupných materiálů,
ale také během návštěv v sídle
organizace i v jednotlivých
projektech.

Značka spolehlivosti, která splňuje
nejpřísnější kritéria nezávislosti
a objektivity, je zárukou pro dárce
a veřejnost, že Farní charita Česká
Lípa řádně hospodaří se svěřenými
prostředky a že náklady na její provoz
jsou v adekvátní výši.

„Jsme hrdí, že již čtvrtým
rokem držíme v rukou Značku
spolehlivosti. Je to pro
všechny klienty a donátory,
kteří do nás vkládají důvěru,
záruka spolehlivosti a také
kvality,“

Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR, která značku spolu
s radou složenou z nezávislých
odborníků uděluje, si v průběhu
hodnocení ověřuje informace

řekla ke značce ředitelka organizace
Eva Ortová.

Výroční zpráva Farní charity Česká Lípa
za rok 2018 ke stažení na www.fchcl.cz.
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Jizerské pekárny přispěly dvěma
sty tisíci na Charitu a rozšiřují
portfolio výrobků ŽítNEJ
domy, které pomáhají matkám
a otcům s dětmi bez střechy nad
hlavou, to prokazatelně potřebují
a zároveň si to zaslouží,“
Azylový dům Jonáš – Jizerské pekárny
Česká Lípa před dvěma lety zahájily
s Farní charitou Česká Lípa kampaň
zdravých výrobků ŽítNEJ. K žitnému
rohlíku Otesánek, jehož nákupem
podpořili zákazníci Azylový dům Jonáš
dvěma sty tisíci korun, od 14. února přibyl
nový výrobek ŽítNEJ Bochánek.
Pečivo ŽítNEJ vzešlo z potřeby uvést na
trh zdravější žitné produkty, ale zároveň
Farní charitě Česká Lípa darovat zcela
nový výrobek, z jehož prodeje půjde vždy
část výtěžku na podporu její činnosti.
Jizerské pekárny Česká Lípa jsou
dlouhodobým charitním partnerem. Více
jak deset let ji každoročně podporují
prostřednictvím daru z finanční odměny
za regionální výrobek roku.

„Před dvěma lety jsme si řekli, že
bychom z každoroční jednorázové
podpory chtěli udělat podporu
pravidelnou, měsíční. Azylové

řekl k podpoře ředitel Jizerských pekáren
Roman Kozák.
Pravidelný příspěvek, který činí již dva
roky bezmála desetisíc korun měsíčně,
umožnil Azylovému domu Jonáš v České
Lípě a Dobranově mimo jiné vybavit
prostor mnoha bezpečnostními věcmi,
protipožárními dveřmi a okny či
venkovním kamerovým systémem, nebo
renovovat novým technickým vybavením,
bojlery či plynovými sporáky. Celková
darovaná částka od května 2017 do
března 2019 činí 220.656 Kč.

„Každá firma by měla být ve svém
regionu společensky odpovědná.
Podpořit organizaci, která pomáhá
lidem, je přirozená věc,“
dodal Kozák.
ŽítNEJ Bochánek je spolu s ŽítNEJ
Otesánkem v prodeji ve všech
podnikových prodejnách Jizerských
pekáren. Z každého prodaného kusu jde
1 Kč na podporu Azylového domu Jonáš.

Hejtmanský ples podpořil pěstouny
„Večer je nejen o tanci a hudbě, ale
také o setkání se zajímavými lidmi.
Jsem nesmírně rád, že se každým
rokem podaří vybrat pěknou sumu,
s níž můžeme podpořit subjekty
v Libereckém kraji,“
zhodnotil hejtman Martin Půta akci pro
Genus TV.
Centrum pro pěstounské rodiny – Krásná
zpráva pro Centrum pro pěstounské rodiny
se udála na 14. Benefičním hejtmanském
plese, na kterém byly z rukou hejtmana
obdarovány čtyři organizace pečující na
Liberecku o pěstouny. Mezi nimi bylo také
charitní Centrum pro pěstounské rodiny.
Každá z organizací získala díky sponzorům
a všem, kteří si zakoupili vstupenku na ples,
neuvěřitenou částku 118.725 Kč.

www.fchcl.cz

„Byli jsme neskutečně potěšeni už
jen tím, že jsme byli mezi čtyřmi
vybranými poskytovateli
pěstounské péče. Díky štědrému
příspěvku můžeme navíc dále
rozvíjet své aktivity s pěstouny,“
řekla vedoucí centra Jana Glaserová.

Letem
charitním světem
Centrum pro pěstounské rodiny – Do
Centra dochází dobrovolnice,
studentka střední zdravotnické školy
z České Lípy. V rámci Klubu pro
pěstounské rodiny doučuje pěstounské
děti, společně s pracovnicí vypomáhá
během vzdělávání pěstounů s hlídáním
dětí. Dětem se pomáhá s přípravou do
školy, s úkoly, i s vysvětlením učební
látky, což je mnohdy pro pěstouny
starší generace komplikované.
Azylový dům Jonáš – Dvě klientky šly
se svými dětmi okolo Ploučnice a malý
syn jedné z nich si na kraji břehu chtěl
očistit špinavou botu. Ztratil rovnováhu
a do řeky spadl tak, že ho začal
stahovat proud. Klientka, která není
jeho maminka a sama neumí plavat,
okamžitě zareagovala a chlapce
v mrazivém počasí z ledové vody
vytáhla. Zmáčení a promrzlí se všichni
vrátili na azylový dům, kde se o ně
postaraly pracovnice. Klientka sklidila
velký obdiv personálu i dalších
maminek za bezprostřední statečný čin.
Centrum pro pěstounské rodiny –
Povinné vzdělávání pěstounů může mít
různé podoby. Záleží jen na kreativitě
pracovního týmu. Jedno ze vzdělávání
tak proběhlo ve vegetariánské jídelně
Šhambala, při němž si mohli zúčastnění
vyzkoušet přípravu vegetariánských
pokrmů mnoha chutí. Pěstouni byli
uchváceni.
Azylový dům Jonáš – Rodiče žili na
ulici a jejich děti v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
v Klokánku. Díky komunikaci s různými
odbory a volnému pokoji na Azylovém
domě Jonáš se mohla rodina
nastěhovat do dobranovské pobočky
azylového domu a být znovu
pohromadě.
Startér – Do novoborské pobočky
sociálně aktivizační služby přišel
hladový, vyčerpaný a prochladlý muž,
který žil již čtvrtým dnem na ulici
a nevěděl kudy kam. Sociální
pracovnice pro něj hledaly ubytování
zdarma, což je však v Novém Boru
možné až za teploty -5 °C. Po dohodě
s vedoucím Sociální ubytovny mu byl
umožněn krátkodobý pobyt na
ubytovně, a to do té doby, než
s pracovnicemi vyřešil další nutné
náležitosti k vlastnímu ubytování.
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Lůžkoviny zdarma
od Kamýk Daunen

Masopustní veselí
a palačinka pro Kouli
pod taktovkou Charity
Farní charita Česká Lípa pořádala za
podpory města Česká Lípa již
pošesté v ulicích města masopustní
legraci.
Veselé masky, průvod, klíč od města
z rukou paní starostky, Divadlo
Krabice Teplice, živá hudba, pěkné

Firma Kamýk Daunen
sídlící v Kamýku nad
Vltavou věnovala darem
954 lůžkovin. Přepravu
velkého množství krabic
bezplatně zajistil
dlouholetý partner Farní
charity Česká Lípa firma
Ewals Cargo Care.
Krabice s dekami a polštáři
v celkové hodnotě 65.970
Kč byly uloženy v Novém
Boru na sociální ubytovně
a poslouží sociálně slabším
lidem z Českolipska
i Novoborska, lidem, kteří
se znenadání ocitli bez
střechy nad hlavou,
a lidem s existenčními
problémy.

počasí, jen toho jídla mohlo být
poněkud víc. O to bylo zase víc
legrace.
V rámci akce se prodávala Palačinka
Farní charity Česká Lípa, jejíž prodej
podpořil charitní nízkoprahový Klub
Koule NZDM částkou 6.206 Kč.

„Deky i polštáře jsou
stále nedostatkovým
zbožím. Dar velmi
pomůže jak
ubytovaným na
Sociální ubytovně
v Novém Boru, tak
ubytovaným na
Nouzovém pokoji, ale
i klientům Azylových
domů Jonáš
a sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Startér,“
řekla koordinátorka
nefinančních darů Pavla
Bratršovská.

Sbírka ošacení
v Novém Boru

Charitní šatníky – Město
Nový Bor se svými
spoluobčany v průběhu
dvou měsíců pořádalo
sbírku ošacení pro Charitní
šatník, při které se vybralo
velké množství ošacení,
které zaplnilo korbu
tranzitního vozu.

www.fchcl.cz

Ošacení pro všechny
věkové skupiny pomůže
sociálně slabším občanům
Novoborska, klientům
Azylových domů Jonáš či
sociálně aktivizační služby
Startér a je k dispozici
v Charitním šatníku
v Novém Boru v Purkyňově
ulici.

fotografie: Štěpán Kňákal
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Dobrovolníci
uskutečnili sbírku potravin

Sudoku

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

dárcům jsme získali
potraviny na přibližně půl
roku. Neskutečné,
srdečně děkujeme,“
řekla za Farní charitu Česká
Lípa ředitelka Eva Ortová.

Azylový dům Jonáš – Dobrovolníci
z Janova, kteří mají na svědomí mimo jiné
hlasování pro Rákosníčkovo hřiště
v Novém Boru, uskutečnili na náměstí
v Novém Boru spontánní akci „Potraviny
pro klienty Farní charity Česká Lípa.“
Pořadatelé akce a dárci v čele
s Lenkou Cintulovou Rajsiglovou
naplnili za jednu hodinu tranzit
43 krabicemi a 15 papírovými
taškami trvanlivých potravin,
kterými budou postupně
zásobovat sociální pracovníci
v případě nouze maminky s dětmi
z Azylových domů Jonáš.

„Naše spolupráce určitě
touto akcí nekončí, ale
naopak začíná.
Zakládáme na facebooku
skupinu, kterou jsme
pojmenovali Spojujeme
virtuální svět s tím skutečným, v níž
se budou vymýšlet a skrze ni
realizovat právě takovéto akce,“
řekla za pořadatele sbírky Lenka Cintulová
Rajsiglová.

„Akce byla zorganizována
během několika dní a všem,
kteří se na ní podíleli, patří
náš srdečný obdiv. Díky

Naši společensky odpovědní partneři a dárci

Partner zpravodaje
50% částkou se na výrobě zpravodaje
podílí Reklamní agentura Deus
(prodeus.cz), zajišťující výrobu reklamy
a provozující regionální zpravodajský
server i–noviny.cz a měsíčník Lípa.

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 18 let své existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto
služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a Dobranově pro ženy, otce a rodiny s nezaopatřenými dětmi v tísni, volnočasový prostor pro děti z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Charitní šatníky v České Lípě a v Novém Boru, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny,
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem znevýhodněným na trhu práce. Kontakt: info@fchcl.cz | 487 829 871, 774
116 412 | www.fchcl.cz | Zpravodaj Farní charity Česká Lípa vydává Farní charita Česká Lípa vlastním nákladem v počtu 250 ks. V případě, že chcete finančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli
dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871
www.fchcl.cz

