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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
Kompletní výměna
postýlek na
azylovém domě
Azylový dům Jonáš – Florbalový
klub FBC Česká Lípa uspořádál
před Vánoci benefiční zápas, na
který mohli diváci přinést dary
všeho druhu. Ty byly posléze
rozděleny mezi služby Farní
charity: Azylový dům Jonáš,
sociální ubytovny, charitní šatník či
nízkoprahový Klub Koule. Stejně
tak přispívali diváci i finančně na
nákup dětských postýlek pro
Azylový dům Jonáš v České Lípě
i v Novém Boru. Díky tomu bylo
vyměněno 12 dětských postýlek
i s matracemi.

Eva Ortová

Tříkrálová sbírka
Sociální automobil – Díky
koledníkům ze ZŠ Špičák, Dr. M.
Tyrše, Nový Oldřichov, Zákupy,
Dubá, Stružnice a mimoňským
skautům bylo v lednu 2015
vybráno úctyhodných 81 151 Kč, z
nichž 65 % putuje na provoz
Sociálního automobilu, který
rozváží zdravotně hendikepované
děti do školy a ze školy. Více na
www.trikralovasbirka.cz.

Doučování s dětmi z Centra pro pěstounské rodiny

Charita založila
Dobrovolnické centrum
a vysílá studenty
do zahraničí
Dobrovolnické centrum – Farní charita Česká Lípa založila na sklonku
loňského roku svou desátou sociální službu. Dobrovolnické centrum
vzniklo s cílem umožnit lidem bez omezení věku dobrovolnickou
zkušenost v míře dle jejich uvážení a chuti, především v rámci služeb
Farní charity. S Dobrovolnickým centrem je však možné i v rámci
programu Erasmus+ vycestovat do zahraničí. Zeptali jsme se proto
koordinátorky služby Gabriely Medwell na několik otázek.
Jak si po třech měsících stojí centrum v počtu dobrovolníků?
V současné chvíli máme úzce navázanou spolupráci s pěti dobrovolníky,
kteří pomáhají při práci s dětmi v Azylovém domě Jonáš a v Centru pro
pěstounské rodiny a na Erasmus+. Minulý měsíc jsme dále měli sedm
dobrovolníků z firem Krofián CZ a Silnice Žáček v azylovém domě a na
sociální ubytovně. Jednalo se o tzv. firemní dobrovolnictví, při němž
firmy vyšlou své zaměstnance a pomohou nám s věcmi technického
rázu. Tito lidé nám během třech dnů malovali pokoje a montovali nově
zakoupené postele. Je to pomoc k nezaplacení. pokr. na str. 2
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Charitní šatník shání
věci všeho druhu

únor 2015
pokr. ze str. 1

Charita založila Dobrovolnické centrum a vysílá studenty do zahraničí
Kdo se může stát dobrovolníkem?
Jak vidíte, jsou to lidé z řad veřejnosti, tak i firmy. U asistence dětí
z azylového domu nebo Centra pro pěstounské rodiny stačí, aby
dotyčný měl pár hodin v týdnu volný čas a chtěl dětem rozšířit rozhled.
Dobrovolník je může vzít do kina, do divadla nebo na sportovní zápas.
Také je možná pomoc s doučováním. V tuto chvíli jsme v kontaktu
s místním florbalovým oddílem a pokračujeme tak ve spolupráci, která
započala sbírkou během loňských Vánoc.

Charitní šatník – Pokud máte doma
přebytečné věci, které již
nepotřebujete, vězte, že najdou
uplatnění. Materiální sbírka, kterou
organizuje Charitní šatník, totiž slouží
lidem ubytovaným v azylovém domě,
na sociální ubytovně, v zařízení pro
cizince, klientům nízkoprahového
klubu i klientům charitních šatníků,
tedy velmi různorodé skupině klientů
Farní charity Česká Lípa.
• funkční neroztrhané oblečení

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

a obuv pro muže, ženy i děti
(pro všechna roční období)
ložní prádlo
deky, polstáře
záclony
batohy, tašky do školy
nádobí všeho druhu (od příborů
po kastroly)
kuchyňské elektrospotřebiče
(rychlovarná konvice,
dvouplotýnka, pečicí trouba,
mixér, mikrovlná trouba, lednice
atd.)
elektrospotřebiče obecně
(rádio, přehrávač, televize,
pračka, fén, lampa atd.)
hračky
hudební nástroje, hudební
aparatura
vědomostní a společenské hry
výtvarné potřeby
sportovní vybavení

Otvírací doba šatníku je od 8:00 do
14:00 (po, stř, pá). V areálu je možný
sběr ošacení i v kontejneru na textil
nebo na nonstop vrátnici azylového
domu.

Děti z Centra pro pěstounské rodiny
Jak pomáháme dobrovolníkům, kteří s dobrovolnictvím nemají
zkušenost?
Před započetím dobrovolnické služby je každý dobrovolník proškolen
a případně je s ním uzavřena smlouva o výkonu dobrovolnické
činnosti. Každý dobrovolník je zároveň pojištěn (pojištění
odpovědnosti za škodu). V průběhu dobrovolnických aktivit se
dobrovolník pravidelně setkává s koordinátorem dobrovolníků a také
se může účastnit supervizí vedených zkušeným psychologem. Takže
není čeho se bát.

„Evropská dobrovolná
služba je pro mladé lidi,
kteří se chtějí zdokonalit
v cizím jazyce a získat
pracovní zkušenosti.”

Zároveň je možné jako dobrovolník
i vycestovat, že?

Ano, získali jsme akreditaci na
program Erasmus+, Evropskou
dobrovolnou službu, díky tomu
můžeme vysílat české dobrovolníky
do zahraničí až na dobu jednoho
roku do některé z evropských zemí
dle jejich výběru a přijímat zahraniční
dobrovolníky do naší organizace.
– GABRIELA MEDWELL
EVS je pro mladé lidi ve věku 18-30
let, kteří se chtějí zdokonalit v cizím
jazyce a zároveň posílit své pozdější uplatnění na trhu práce díky
nabytým pracovním zkušenostem. Krásné na tom mimo jiné je, že
dobrovolník má plně hrazenou dopravu, ubytování a stravování. Dále
je mu poskytnut příspěvek na
jazykový kurz a kapesné.
Myslím, že je to krásná
příležitost pro mladé lidi.
Vzhůru do toho, neváhejte
mě kontaktovat na medwell@fchcl.cz.
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Byla psychicky na dně,
nyní chystá výstavu obrazů
Příběh paní M.

Děti v pěstounské
péči navštívily
požární stanici

Startér – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou provozuje
Farní charita Česká Lípa pod názvem Startér na Novoborsku a Cvikovsku
od minulého roku, vám nabízí příběh jedné své klientky.

Nezaměstnaná žena
M. byla nezaměstnaná. Jelikož její situace začala hraničit s bezvýchodnou
situací, k níž se přidávaly i problémy v osobním životě a psychické vypětí,
požádala o pomoc Farní charitu Česká Lípa, konkrétně vyhledala pomoc
u sociální pracovnice služby Startér, která provozuje svou kancelář na
Sociální ubytovně v Novém Boru v Severní ulici.

Psychické problémy jí sebraly práci
Pracovnice Startéru pomohla paní M. při
sepsání životopisu, M. ji pravidelně
navštěvovala a získávala pomoc při
vyhledávání zaměstnání prostřednictvím
internetu. Potenciální pracovní místa poté
M. osobně obcházela. Zvolený postup
přinesl výsledek a M. začala pracovat
v jednom velkém obchodním řetězci v
České Lípě.

Pomoc psychologa, nová práce
I přesto se však psychický stav M. nezlepšil.
Naopak. Zaměstnání byla nucena opustit
a znovu vyhledala pomoc pracovnice
Startéru. Ta ji emočně a psychicky podpořila. Vyhledala jí odbornou
pomoc, doprovodila na psychiatrické oddělení a současně jí vyjednala
pravidelné bezplatné návštěvy u psychologa. Ve chvíli, kdy se klientka
cítila být opět v pořádku, začala společně s pracovnicí znovu hledat
zaměstnání. To se podařilo a klientka nastoupila do novoborského
Crystalexu.
Jedna z kreseb od paní M.

Aktivně trávený volný čas jako terapie
Během terapie u psychologa jí bylo doporučeno, aby se ve svém volném
čase věnovala něčemu, co ji baví. M. začala kreslit a po doporučení
pracovnice Startéru se připravuje na svou první oficiální výstavu.
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Den plný zážitků prožilo během
jarních prázdnin 19 dětí pěstounů z
Centra pro pěstounské rodiny, které
provozuje FCH CL od roku 2013.
Během dne děti navštívily
českolipskou požární stanici, městský
bazén a společně poobědvaly
v nedaleké restauraci. Pro většinu dětí
byl tento den vyjímečně stráveným
časem.

Koulaři pracují s
dětmi přímo v ulicích
Již několikrát jste mohli pracovníky
Klubu Koule Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež potkat
během pracovní doby v ulicích. Zde
informují potenciální klienty, děti
a mládež ve věku 6-26 let, o službách
klubu. Zaměstnanci klubu také
rovnou na místech, která jsou těmto
mladým lidem vlastní, přímo
poskytují své služby. Díky terénní
práci dokáží nabídnout pomoc
a podporu v mnohem větší míře,
rozšiřují povědomí o činnostech
a službách Klubu Koule NZDM a také
Farní charitě Česká Lípa. Služba má
snahu změnit pohled mladého
člověka na trávení volného času
a nad tím, co je pro jeho život dobré.

Sociální podnik uklízí
další bytovky
Zdravotně hendikepovaní
zaměstnanci Sociálního podniku
Farní charity Česká Lípa po
pravidelných úklidech v panelových
domech na sídlišti Špičák mají na
starosti i dvouvchodový dům v
Dubické ulici v centru města a
čtyřvchodovou bytovku v ulici
Antonína Sovy na sídlišti Slovanka.
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Tříkrálový průvod
v obrazech
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Ve Velenicích vyrůstá
Sociální farma

Sociální farma – Farní charita Česká Lípa založila
v obci Velenice u Zákup novou zemědělskou farmu s cílem chovat
dobytek, drůbež a pěstovat zeleninu či ovoce.
Sociální farma byla zřízena dle zásad o sociálním podnikání, kterými se
také řídí. Sociální podnikání je moderní způsob mechanizmů
podnikání, který vedle tvorby zisku usiluje i o dosažení sociálních cílů.

„Oblast zemědělství
poskytuje ideální
pracovní příležitosti
pro naše klienty.”
– EVA ORTOVÁ
ŘEDITELKA FCH CL

Zaměstnanci Sociálního podniku se
etablují z řad lidí znevýhodněných na
trhu práce a z již proškolených
zaměstnanců Farní charity Česká Lípa,
kteří zároveň několik let pracují v oblasti
údržby zeleně, sekání a úklidů
venkovních i vnitřních prostorů pro
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa.

V současné době farma shání pronájmy
zemědělských ploch, na nichž bude moci pěstovat plodiny,
a rekonstruují se zemědělská stavení pro ustájení dobytka.

Kontakt na redakci:
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 200 ks.
V případě, že chcete finančně podpořit
vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli
dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím
příslušných kontaktních údajích.

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v
České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové,
za 15 let své existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku
tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Novém Boru pro
ženy či otce 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 ubytovny v
Novém Boru a Dobranově, Sociální automobil pro zdravotně
hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro
pěstounské rodiny, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
Startér, Sociální podnik FCH CL dávající pracovní příležitost lidem
znevýhodněným na trhu práce a Sociální farmu s. r. o.
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