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Již po dvanácté nepřetržitě od roku 
2007 uspořádali zaměstnanci Farní 
charity Česká Lípa ve spolupráci             
s Johnson Controls Autobaterie 
a díky projektu Blue Sky Involve               
v areálu Charity pro dětské klienty           
a pro děti zaměstnanců Johnsonu 
tradiční den dětí u příležitosti 
zahájení školní docházky. 

„Během slunečného 
dopoledne, které se letos 
neslo v duchu Pána prstenů, se 
do sobotní akce zapojilo na 
dvacet dobrovolníků z řad 
zaměstnanců Farní charity 

Česká Lípa a pět dobrovolníků 
z řad zaměstnanců Johnson 
Controls,“  
řekla za Dobrovolnické centrum Dita 
Krčmářová. 
Celou akci navštívilo na 100 dětí, 
krom jiného z Azylového domu Jonáš 
v České Lípě i Dobranově, ze Sociální 
ubytovny v Novém Boru,                           
z nízkoprahového klubu i ze 
znevýhodněných rodin z mnoha 
koutů Českolipska. 

„Jsme hrdí na to, že nám 
Johnson Controls tak dlouhou 
dobu věří a v tomto směru nás 
podporuje. Máme v týmu 
spoustu kreativních lidí, což se 
odráží na atmosféře celého 
dne i náladě dětí v areálu,“  
dodala ke dni ředitelka Farní charity 
Česká Lípa Eva Ortová. 

V roce 2018 slavíme 18 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole 
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Největší akce              
v zahradě Charity 

Přípravy na Národní 
potravinovou sbírku 
Máte chuť pomoci 
matkám či otcům                   
s nezaopatřenými dětmi   
z Azylového domu Jonáš 
či lidem z nouzových 
pokojů na Sociální 
ubytovně? Chcete jim 
pomoci nákupem 
trvanlivých potravin, jako 
jsou konzervy, instantní 
pokrmy, luštěniny či 
těstoviny? Máte již čtvrtý 
rok po sobě jedinečnou 
možnost. 
Tradičně se totiž Farní 
charita Česká Lípa 
zapojuje do 
celorepublikové 
dobrovolnické akce              
s názvem Národní 
potravinová sbírka, 
během které v loňském 
roce v hypermarketu 
Albert během jednoho 
dne vybrala 54 
banánových krabic 
převážně trvanlivých 
potravin – konzervy, 
polévky, trvanlivé uzeniny, 
cukr, luštěniny, těstoviny, 
rýži, olej, sirupy, džemy, 
kompoty, čaje, mouku, 
krupičku, piškoty, 
cereálie, cukrovinky pro 
děti či nápoje v obalech 
tetrapak. 
Tyto potraviny putovaly 
pomoci klientům služeb 
Farní charity Česká Lípa 
– matkám či otcům              
s dětmi v tísni a sociálně 
znevýhodněným 
spoluobčanům. 

Letošní rok se akce koná 
v sobotu 10. 11. 2018 od 
8:00 do 18:00 opět               
v hypermarketu Albert na 
sídlišti Lada v České Lípě. 

„Všem hlasům, které 
se v minulosti ptaly, 
jestli náhodou akce 
neslouží zároveň jako 
reklama výše 
jmenované prodejny, 
dává Národní 
potravinová sbírka 
jednoznačnou 
odpověď. Do sbírky 
se po celé republice 
zapojují všechny 
známé hypermarkety 
všech značek, takže 
přijďte, rádi vás 
uvidíme,“ 
řekla k akci koordinátorka 
Pavla Bratršovská.  
Lidem, kteří nevědí, co 
přesně je pro 
obdarované 
nejvhodnější, pomáhají 
informační letáky 
rozdávané v den akce         
u vstupu do 
hypermarketu. 



                                                                                                               33/2018
 

www.fchcl.cz

Víra na azylovém domě 
Azylový dům Jonáš – Klientky azylového 
domu projevily zájem o diskuzní večer na 
téma Víra a Bible, načež proběhly během 
září dvě setkání, na kterých si klientky 
sdílely osobní zážitky jak se k víře v Boha 
dostaly, co pro ně víra znamená, jak se         
v jejich životě projevuje a čím je 
obohacuje.  
„Ne všechny klientky takové 
zkušenosti měly. Některé naopak 
leckterému vyjádření svých 
spolubydlících oponovaly                  
a vysvětlovaly, proč je pro ně víra 
nepřijatelná,“  

řekla pracovnice azylového domu 
Dagmar Beránková.  
Diskuzi moderovala jedna z pracovnic 
Jonáše, která klientky následně stručně 
seznámila s Biblí, se strukturou, jejím 
obsahem, významem a posláním.  
Společná četba z Bible a interpretace 
některých podobenství vyústila                      
v povídání o životních hodnotách, 
mezilidských vztazích a o vnímání 
každého člověka jako jedinečné                     
a neopakovatelné bytosti.  
Zvláště závěrečné téma se pak stalo 
inspirací pro další diskuzní setkání – 
originalita a typy osobností.  

Charitní šatník – Teplota se k ránu někdy 
pohybuje kolem nuly a Charitní šatníky 
mají nedostatek zimního ošacení. Máte 
doma bundy, mikiny, zimní obuv či rukavice 
pro děti a nikdo to již nenosí? Rádi to 
zprostředkujeme jiným. 

„Poptávka po zimním oblečení je 
příliš velká a my ji nedokážeme 
uspokojit,“  
řekla vedoucí Charitních šatníků Ludmila 
Špindlerová. 
Pokud máte doma ošacení ze seznamu, 
budeme rádi, když nám je doručíte do 
šatníku či do našich kontejnerů na textil                  
v České Lípě v ulici Dubická či v Novém 
Boru v ulici Purkyňova, nebo nám dáte vědět 
na satnik@fchcl.cz či na 487 829 874 a my si 
pro ně zajedeme. 
Seznam potřebného ošacení: 

• Novorozenecké – veškeré ošacení 

• Dětské (6–15 let) – zimní bundy, zimní 
obuv, kalhoty, mikiny, rukavice 

• Pánské – zimní bundy, zimní obuv, mikiny, 
kalhoty 

• Dámské – zimní bundy, dámské kalhoty, 
legíny 

• Ložní prádlo, ručníky, záclony, deky, 
polštáře 

Dary ze sbírky budou sloužit uživatelům 
Azylového domu Jonáš v České Lípě                 
a v Dobranově, sociálně slabým klientům         
z České Lípy, z Nového Boru a přilehlých 
obcí a klientům ze Zařízení pro zajištění 
cizinců v Bělé-Jezové. 

„Již se ke sbírce přidalo město Nový 
Bor, které má sběrné místo                      
v prodejně tabáku manželů 
Kohoutových u budovy Wolkerova 
446. Věříme, že se přidají i další,”  
dodala Ludmila Špindlerová.

Zima se  
blíží a šatník 
postrádá 
ošacení 

Nouzový pokoj
Sociální ubytovna – V předchozím 
čtvrtletí se na Nouzovém pokoji, který 
sídlí v Sociální ubytovně v Novém Boru         
a bezplatně poskytuje až dvoutýdenní 
ubytování lidem, kteří se náhle ocitnou 
bez střechy nad hlavou, vystřídalo několik 
rodin.  
Jednou z nocležnic byla i matka se 
dvěma dětmi, která se po odchodu 
partnera ocitla ve velké finanční tísni              
a přišla s dětmi o bydlení v podnájemním 
bytě. Tato neúplná rodina našla po 
odchodu z Nouzového pokoje střechu 
nad hlavou v Azylovém domě Jonáš           
v České Lípě.  
Do Jonáše se nastěhovala i další matka               
s dvěma dětmi, kterou zastihl podobný 
osud.  

Na Nouzový pokoj se také nastěhovala 
rodina, která poté našla azyl na pokoji 
Sociální ubytovny. Tak tomu bylo                     
i v případě jedné opuštěné ženy. 
Na sklonku září přišla na Nouzový pokoj       
i těhotná žena, která po rozchodu                   
s partnerem z důvodu domácího násilí 
přišla o bydlení. K rodině se nastěhovat 
nemohla, neboť s ní kvůli partnerovi 
přerušila kontakt. Během pobytu na 
Nouzovém pokoji jí byla poskytnuta 
pomoc s vyřízením dávek hmotné nouze 
a za asistence pracovnice se během 
pobytu obnovil kontakt s rodinou, ke 
které se nakonec odstěhovala. 
Všichni ubytovaní na Nouzovém pokoji 
pobírali v průběhu pobytu potravinovou 
a materiální pomoc z potravinové banky  
a z Charitního šatníku. 

Miminko přechází k nové rodině 
Centrum pro pěstounské rodiny – 
Pracovnice Centra zprostředkovaly první 
setkání pěstounky, která má v přechodné 
péči malé miminko, a pěstounů, kterým 
bude dítě svěřeno do náhradní rodinné 
péče.  
Proběhlo seznámení, noví pěstouni si 
mohli miminko pochovat a nakrmit ho.  
Nyní přichází na řadu několikeré 
setkávání a teprve pak bude děťátko 
umístěno do nové rodiny. 

„Tím končí má úloha v péči                
o dětátko,”  
řekla zkušená pěstounka, která již takto 
opečovala několik malých dětí, které od 

ní přešly do péče dlouhodobých 
pěstounů. 

„Záleží potom na rodině, zdali mi 
chce sdělit nějaké střípky ze života 
dítěte, které jsem měla v péči. 
Pokud se ke mně následně 
dostanou informace o krásných 
okamžicích ze života dětí, 
nepopírám, že nemám radost. Ale 
sama je nevyhledávám. Po 
předání do dlouhodobé péče má 
třeba roční práce končí.”
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Na začátku prosince se Farní charita Česká 
Lípa účastní tradičních vánočních trhů ve 
Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 
K prodeji má připravené výrobky, které 
společně vytvářeli klienti a zaměstnanci 
Farní charity Česká Lípa s dvěma cíli: 
Prodejem výrobků podpořit službu Sociální 
automobil pro zdravotně hendikepované 
děti, díky níž jezdí každý den děti do školy       
a ze školy z mnoha obcí na Českolipsku,            
a zároveň potěšit prodaným výrobkem 
nakupující a následně i duši a oko 
obdarovaného.  

„Výrobky budou cenově dostupné 
všem bez rozdílu věku, včetně dětí, 
které shání drobné pozornosti pro 
své rodiče,” 
řekla koordinátorka celé akce Pavla 
Bratršovská. 
Máte nápad, jste kreativní? Chcete nám 
pomoci? Vyrábíte ve volném čase zajímavé 
věci, jste jednotlivec či skupina lidí? Budeme 
srdečně rádi, když nám vyrobíte do 28. 
listopadu jakékoli dárky, které si rádi kdykoli 
a kdekoli vyzvedneme. Stačí nám dát vědět 
na info@fchcl.cz či na 487 829 871. 

„Přidejte se k nám a udělejme 
společně radost jiným. V době 
adventu je obzvlášť srdečné myslet 
na druhé,” 
dodala Pavla Bratršovská.

Pomozte  
vyrobit dárky  
na adventní trhy

Nové svozové linky  
pro hendikepované děti  
a založení klubu přátel 
Sociální automobil – Od nového 
školního roku opět vozí dva tranzitní vozy 
každý den zdravotně hendikepované děti 
z mnoha koutů Českolipska do 
specializovaných škol v České Lípě. 
Sociální automobily každé školní ráno 
vyráží na tři svozové linky. První linka sváží 
děti z České Lípy, další dvě linky přiváží 
do školy děti z Nového Boru a okolí.              
V opačných směrech jezdí Sociální 
automobily ve dvou poledních a dvou 
odpoledních linkách.  
Odpolední linky jezdí ve směru Česká 
Lípa a Nový Bor, první polední linka sváží 
děti po České Lípě, druhá jezdí ve směru 
Zákupy, Srní, Jestřebí a Doksy. 
Sociální automobil je nevýdělečná 
aktivita, která pomáhá rodičům                        
v intenzivní péči a dětem se zdravotním 
hendikepem poskytuje pocit 

samostatnosti a utužuje jejich sociální 
vztahy mimo školu.  

Klub přátel  
Farní charity Česká Lípa 
Sociální automobil je služba, kterou               
v posledních měsících krom jiného 
podporují i členové nově vzniklého Klubu 
přátel Farní charity Česká Lípa 
pravidelným zasíláním finančních částek, 
aby nebyla služba, tak jako v předchozích 
letech, po ročním vyúčtování ve ztrátě.  
Pokud se kdokoli další chce stát členem 
Klubu, stačí nastavit na svém účtu trvalou 
minimální měsíční platbu 100 Kč na účet 
1387347379/2700 s variabilním 
symbolem 16206 a s minimálním počtem 
12 plateb. Tím tak věnuje 1 200 Kč ročně 
na provoz Sociálního automobilu. Nyní je 
v KPFCHCL 67 členů.

„Každý rok také děláme mezi 
rodiči dětí tradiční dotazníkové 
šetření, jak jsou se službou 
spokojeni. Jsme moc rádi, že se 
opět ukázalo, jak je služba mezi 
uživateli oblíbená, a to je nejen 
pro členy Klubu dobrá zpráva,”  
vedoucí služby Irena Hrnčířová. 
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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

Sudoku  

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

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. 

Partner zpravodaje 

Naši společensky odpovědní partneři a dárci

Největší akce  
v zahradě Charity obrazem 


