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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.

V České Lípě
a Trutnově
kouzlili úsměvy

Rekordní
Sbírka potravin
pro českolipské
klienty

na nákup nové
ho auta
pro hendikepo
vané děti

Startér – Firma Prominent CZ, která je
největším zpracovatelem krůtího masa
a výrobcem krůtích specialit v České
republice, připravila od září letošního
roku pro Farní charitu Česká Lípa kampaň
s názvem Vykouzlíme úsměv tam, kde je
ho potřeba :).
Díky 2 Kč z každého prodaného kusu
vybraného produktu bylo v následujících
dvou měsících, v září a v říjnu, vybráno na
18 prodejnách Prominent CZ
úctyhodných 22 517 Kč, které významně
přispěly na pomoc rodinám s dětmi
v tíživé životní situaci.
Dvě prodejny v České Lípě, resp.
v Trutnově byly v oněch dvou měsících
vyhodnoceny jako nejúspěšnější při
výběru výše zmíněné částky.
Do těchto prodejen na sklonku listopadu
zavítala ředitelka Farní charity Česká Lípa
Eva Ortová, aby osobně poděkovala
prodejnímu personálu za pomoc
a předala certifikáty a dárky od sociálního
podniku Provoz 13.

Dobrovolnické centrum – V sobotu 23. 11.
proběhla v České Lípě v Hypermarketu
Albert tradiční Sbírka potravin Potravinové
banky Liberec pro klienty Farní charity
Česká Lípa, a to s rekordním úspěchem.
Celkem bylo dobrovolníky Farní charity
Česká Lípa vybráno 88 banánových krabic
s konzervami, těstovinami, mlékem,
moukou, cukrem či s dětskou výživou. Vše
v celkové váze 1 763 kg, což je cca o 700 kg
více než v minulém roce.

„Obrovské poděkování patří všem
dárcům i dobrovolníkům, ale také
personálu supermarketu Albert,
který byl po celou dobu sbírky
nápomocen, pomáhal
s uskladňováním těžkých krabic
www.fchcl.cz

a celkově vytvořil pro dobrovolníky
velmi příjemné podmínky,“
děkuje za Farní charitu Česká Lípa
koordinátorka sbírkových aktivit Pavla
Bratršovská.
Pro potraviny si bude moci jezdit Farní
charita Česká Lípa do Liberce v průběhu
celého roku dle individuálních potřeb
a potřeb klientů.
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Den pro náhradní
rodičovství v České Lípě
Na programu byly v průběhu dne v kině
Crystal dvě projekce dokumentárního
filmu Igora Chauna Dospělým ze dne na
den, které dohromady navštívilo na 200
žáků a studentů českolipských základních
a středních škol a diváků z řad veřejnosti.
Dopolední projekce byla navíc umocněna
diskuzí s hosty z organizace Mimo domov,
která iniciovala vznik filmu.
Centrum pro pěstounské rodiny – Z kraje
října se v České Lípě konala již po třetí
celodenní akce Den pro náhradní
rodičovství, která byla obsahově sestavena
z několika částí vhodných pro veřejnost,
studenty, pedagogy i odborné pracovníky.

„Cílem akce opět bylo
připomenout veřejnosti, že děti
v pěstounské péči jsou mezi námi,
a pedagogům předat odborné
informace o specifikách dětí
v náhradní rodinné péči, předat jim
zkušenosti, jak s těmito dětmi
pracovat, jak k nim přistupovat
a jakými způsoby začleňovat tyto
děti do společnosti,“

V poobědový čas byla v prvním patře
kavárny Union uspořádána odborná
minikonference na téma Dítě mezi dvěma
rodinami z pohledu psychologa, školy
a náhradní rodiny.
Akce pod patronací Centra pro
pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa
byla pořádána v rámci Týdne náhradního
rodičovství, který je součástí kampaně
Libereckého kraje Mít domov a rodinu
„Samozřejmost nebo vzácnost“.

řekla vedoucí českolipského pěstounského
centra Jana Glaserová.

Reportáž ČT pro podporu nákupu
nového Sociálního automobilu
Záměr využít výtěžek Farní charity Česká
Lípa z 20. Tříkrálové sbírky 2020 na nákup
nového vozu inspiroval Českou televizi
k natočení reportáže pro tradiční televizní
Tříkrálový koncert, který bude vysílán
5. ledna od 18:00.

Sociální automobil – Aby mohla být
uspokojena poptávka po rozšíření kapacity
vytížených tří svozových linek Sociálního
automobilu, rozhodla se Farní charita
Česká Lípa zakoupit zkraje roku 2020 třetí
dodávkový vůz, opět uzpůsobený pro svoz
zdravotně hendikepovaných dětí do školy
a ze školy, rozšířit stávající kapacitu 23 dětí
a také jezdit do obcí ve směru Zákupy
a Jestřebí.

www.fchcl.cz

Pro potřeby reportáže byly zpovídány
vedoucí služby Sociální automobil Irena
Hrnčířová, maminky dvou dětí, které vozí,
resp. vozil automobil do školy a ze školy,
a také ředitelka organizace Eva Ortová.

„Mým velkým přáním je, abychom
mohli pořídit nový automobil
a pomáhat tak více, než můžeme.
V současné době je zájem o naši
službu větší, než můžeme
nabídnout,“
řekla k situaci Eva Ortová.

Krátké zprávy z Charity
Azylový dům Jonáš a Startér –
V sociálních službách proběhly
několikadenní evaluace. Objednaná
hloubková kontrola s metodiky sociální
služby pomohla oběma službám
a jejich pracovníkům konzultovat
postupy a řešení komplikovanějších
klientských případů. Evaluace je
dobrovolná aktivita, která posiluje jak
službu, tak i celou organizaci.
Centrum pro pěstounské rodiny –
Pěstounské centrum v letošním roce
rozšířilo svou odbornou pomoc pro
pěstouny a jejich děti v rámci projektu
Podpora dlouhodobé terapeutické
péče. V současné chvíli již 3 rodiny
absolvují terapie pro celou rodinu, při
nichž dochází k začleňování
postižených dětí do běžného života.
Terapie probíhají ve speciální
terapeutické místnosti se
specializovanými pomůckami či
knihami, které vypráví příběhy
speciálně uzpůsobené dětem
v náhradní rodinné péči. Komplexní
služby klienti oceňují, důkazem je nově
sepsaná smlouva s pěstounkou na
přechodnou dobu, která přišla do
Centra na doporučení stávajících
pěstounů.
Azylový dům Jonáš – Díky dárcům
zajistila Farní charita Česká Lípa
stěhující se mamince s dětmi do bytu
nábytek, nádobí a lůžkoviny. Dalším
dvěma maminkám byly sehnány
kočárky pro nově narozené děti
a výbavy pro novorozence. Tyto
maminky jsou úplně nemajetné
a jelikož mají více dětí, byla to pro ně
značná pomoc.
Azylový dům Jonáš – Díky spolupráci
se sdružením Tulipan se maminky
z azylového domu účastnily společně
s dětmi arteterapie. Během společného
setkání maminky se svými dětmi mimo
jiné vyráběly vánoční ozdoby a obrázky
a společný čas si moc užívaly.
Startér – Pracovnice sociálně aktivizační
služby Startér se pro posílení svých
pracovních kompetencí zúčastnily
kurzu Specifi ka práce s romskou
rodinou a spolu s dalšími pracovnicemi
sociálních služeb Farní charity Česká
Lípa absolvovaly školení na úřadu
práce za účelem seznámení a získání
informací ohledně aktuální situace
kolem dávek SSP.
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Ewals uspořádal
sbírku ošacení
Charitní šatník – Logistická fi rma Ewals
Cargo Care se sídlem v České Lípě opět po
roce uspořádala sbírku ošacení pro klienty
z Českolipska a Novoborska.

Prodej výrobků
v ambitu podpořil nákup
nového Sociálního automobilu
a v různých velikostech. Od
vonných svíček, látkových srdíček
a zdobených vánočních perníčků,
po adventní věnce, svícny,
posvěcené růžence či ručně
vyráběné kuchyňské zástěry, tašky
a kabelky.

Oblečení všeho druhu, kterého se sešlo
mnoho, bylo převezeno do šatníků v České
Lípě, v Novém Boru i v Mimoni, kde
poskytne v nastupujícím chladném období
pomoc mnoha jedincům i rodinám s dětmi.
„Srdečně

děkujeme firmě Ewals
Cargo Care, která nám v posledních
pěti letech pomáhá ve více
projektech a patří mezi naše
významné partnery,“
řekla o spolupráci s logistickou firmou
ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva
Ortová.

Dobrovolnické centrum – Prodej výrobků,
které vyráběli klienti, zaměstnanci a dárci
Farní charity Česká Lípa nejen z našeho
regionu, podpořil rekordní částkou
Sociální automobil pro hendikepované
děti.
Dobrovolníci spolu se zaměstnanci Farní
charity Česká Lípa utržili stánkovým
prodejem na nákup nového dodávkového
Sociálního automobilu, který od roku 2007
sváží zdravotně hendikepované děti do
školy a ze školy z mnoha koutů našeho
regionu, během šesti dnů na adventních
trzích v ambitu Vlastivědného muzea
a galerie Česká Lípa celkovou rekordní
částku 31 284 Kč.

„Během krásné atmosféry trhů se
nám opět podařilo sestavit stánek
s nádhernými dárky, které nám
dárci po minulých zkušenostech
vozili již sami i v průběhu trhů. Lidé
přispívali do kasičky i jen tak.
Nákup nového Sociálního
automobilu byl pro všechny
velmi motivující. Máme
velkou radost,“
řekla koordinátorka akce Pavla
Bratršovská.
Děti i dospělí si domů odnášeli
dárky v různých hodnotách

www.fchcl.cz

Tímto patří obrovské poděkování
kupujícím a všem, kteří se podíleli
na výrobě dárků – klientům
z Azylového domu Jonáš v České
Lípě i Dobranově, klientům
nízkoprahového Klubu Koule
NZDM, zaměstnancům Farní charity Česká
Lípa, stejně tak i dalším z 19 individuálních
dárců či skupin, jmenovitě:
Centru pro zdravotně postižené LK
z České Lípy, Dětskému domovu se školou
z Hamru na Jezeře, Mateřské škole Sever
z České Lípy, třídě P1 Praktické školy
z Moskevské ulice z České Lípy, Kouřilové
Ječné Marcele, Kratochvílové Haně,
Křížové Kamile, Pecinové Markétě,
Petanové Lucii a Turkové Dagmar z České
Lípy, Havelkové Miroslavě a Sekové Aleně
z Horní Libchavy, Maršánové Veronice
a rodině Bratršovských z Provodína,
Čapkové Michaele z Vísky pod Lesy
u České Kamenice, Turkové Vendule ze
Cvikova, Vodičkové Petře z Mimoně,
Popelářové Blažence a Šigutové Janě
z Frýdlantu nad Ostravicí.
V neposlední řadě patří díky i samotnému
VMG ČL za poskytnutí prodejního místa
bez nutnosti hrazení pronájmu.
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Česká Lípa podporuje Charitu
i skrze dotační programy

Farní charita Česká Lípa provozuje na
Českolipsku 11 služeb a projektů. V rámci
dotačních programů města Česká Lípa byly
v roce 2019 podpořeny aktivity českolipské
Charity v celkové hodnotě 1 074 942 Kč.
Co všechno bylo díky penězům
podpořeno?
•

Azylový dům Jonáš částkou
494 717 Kč na provoz služby,
konkrétně na osobní náklady
zaměstnanců v přímé péči.

•

Centrum pro pěstounské rodiny
částkou 16 000 Kč na pořádání Dne
náhradního rodičovství, na organizaci
akce, pronájmy prostorů a lektory.

•

Dobrovolnické centrum částkou
29 000 Kč na podporu aktivit a nákup
stolů pro prodej Palačinky Farní
charity, plackovače s příslušenstvím,
náplní do tiskárny a výrobu
prezentačního rollupu, letáků.

•

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Klub Koule NZDM částkou
323 813 Kč na provoz služby,
konkrétně na osobní náklady
zaměstnanců v přímé péči, a také
částkou 19 535 Kč na nákup dresů
a dalšího fotbalového vybavení pro
sportovní aktivity klientů.

•

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi Startér částkami 134 922 Kč
a 37 467 Kč na provoz služby,
konkrétně na osobní náklady
zaměstnanců v přímé péči.

•

Masopustní veselí částkou 19 488 Kč
na organizaci akce, na účinkující
a režijní náklady.

Sudoku

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

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 19 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, Novém Boru a v Mimoni, 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 se zdravotním postižením a lidem znevýhodněným na trhu práce
a upcyklační dílnu Provoz 13. 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 fi nančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

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

