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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

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

Nečekaný dárek

Azylový dům Jonáš
Dobranov –
Nečekaným potěšením
pod stromeček
dobranovského Jonáše
byly dary od rodiny
Husárových a jejich
přátel a kolegů z práce.
Pan Husár má
kamarádku, která žije
sama se svými dětmi,
navíc sám s rodinou
prošel v minulosti
nelehkým životním
obdobím, proto ví, že
lidé v nouzi to nemají
lehké. To ho vedlo
k tomu, že od července
začal odkládat z výplaty
500 Kč a rozhodl se
nějakým způsobem
přispět někomu
potřebnému.
Neměl jasnou
představu, jak

uspořené
peníze
využije,
a hledal
možnosti na
internetu. Ve
vyhledávači
se mu jako
první objevil
právě Azylový dům
Jonáš pro vícečetné
rodiny v Dobranově.
Zkontaktoval sociální
pracovnici s nabídkou,
že by rád dětem
zakoupil do herny
hračky. Svůj úmysl poté
sdělil také kolegům
a přátelům v práci na
vánočním večírku
a ti se připojili věcnými
i finančními dary.
Celkem zaměstnanci
Oddělení logistiky 31.
pluku radiační,
chemické a biologické
ochrany v Liberci spolu
s rodinou Husárových
vybrali 6 000 Kč, za
které nakoupili hračky
a spolu s dalšímy dary
od kolegů osobně
v předvánočním čase
přivezli do Dobranova.

Tříkrálová sbírka pomohla
Sociálnímu automobilu
Přátelé, kolegyně
a kolegové, příznivci
Farní charity Česká Lípa,
z celého srdce vám
jménem Farní charity
Česká Lípa děkujeme za
spolupráci v největší
dobrovolnické akci
v České republice, která
již devatenáct let
pomáhá získávat finanční
prostředky tam, kde jsou
potřeba.
Letošní rok jste rekordní
vykoledovanou částkou
92 058 Kč pomohli
podpořit provoz

Sociálního automobilu
Farní charity Česká Lípa,
který na Českolipsku
sváží zdravotně
hendikepované děti do
školy a ze školy dvěma
bílými tranzitními vozy.
Děkujeme jmenovitě ZŠ
Dr. M. Tyrše, 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,
Pavlíně Klabníkové, Pavlu
Ráčkovi s junáckým
oddílem Přístav Ralsko
Mimoň, Simoně
Řeháčkové, Tereze
Lepičové, Tereze
Řehákové a Pavle
Pelčákové za organizaci
koledování ve městech
Nový Bor, Mimoň
a Zákupy, Zuzaně
Brotánkové za organizaci
koledování na Základní
škole Klíč a Soukromé
podnikatelské střední
škole Česká Lípa, …
pokrač. na poslední straně

ZUŠ podesáté podpořila hendikepované
Již podesáté rozezněl baziliku Všech
svatých tradiční Vánoční koncert ZUŠ
Česká Lípa Sláva budiž. Na benefičním
představení se na jednom pódiu sešli
především žáci i učitelé ZUŠ Česká Lípa
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a již po čtvrté i žáci ZUŠ Horní Počernice
Praha. Koncert za dobrovolné vstupné
podpořil činnost projektu Sociální
automobil Farní charity Česká Lípa
částkou 13 664 Kč.
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Vánoční svátky v našich projektech
Klub Koule NZDM,
Startér, Centrum pro
pěstounské rodiny –

Advent začal
Mikulášskou besídkou
ve Startéru a v Klubu
Koule, kde ji i šest
klientů nízkoprahu
pomáhalo aktivně
organizovat
v kostýmech andělů
a čertů. Poté proběhl
v Jiráskově divadle
charitativní koncert
folkrockové kapely
Oboroh.
Radost dětem z Klubu
Koule NZDM udělali
strážníci městské
policie, kteří mezi
sebou uspořádali
sbírku hraček pro děti
ze sociálně slabých
rodin, které navštěvují
právě Klub Koule.

„Věříme, že
nadílka udělala
radost těm,
kteří v důsledku
tíživé životní
situace nemají
tolik
materiálních
statků jako
v jiných rodinách,“
popsala mluvčí MP Eva
Vlastníková.

V Centru pro
pěstounské rodiny
proběhlo sváteční
vánoční vzdělávání
s pěstouny
společně s jejich
dětmi i s paní
ředitelkou Farní
charity Česká Lípa
Evou Ortovou.

Zpívaly se koledy,
vyráběla vánoční přání
a dárkové tašky. Každý
účastník si mohl vyrobit
plovoucí svíčku ve
skořápce. Ty se potom
hromadně pouštěly.
Ve Startéru, který
poskytuje sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, se
taktéž pořádala vánoční
besídka čtyři dny před
Štědrým dnem.
Rozdávaly se dárky,
které přichystali pro své
vrstevníky děti
z turistických oddílů
TOM Dakoti Česká Lípa
a TOM Chippewa
Česká Lípa. Velké
vzrušení přinesla také
soutěž o nejhezší
vánoční ozdobu na
strom, který zdobil
foyer ubytovny.

Sociální automobil –
Prodej výrobků, které
od léta vyráběli
především klienti Farní
charity Česká Lípa,
podpořil nemalou
částkou službu svážející
hendikepované děti.
Zaměstnanci Farní
charity Česká Lípa, kteří
po 6 dní prodávali
výrobky v ambitu
Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě
na vánočních trzích,
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Děti i dospělí si
domů odnášeli
dárky v různých
hodnotách
a v různých
velikostech, které
vyrobili klienti za
asistence zaměstnanců
– vonné svíčky, látková
srdíčka, zdobené
vánoční perníčky, ručně
vyráběné kuchyňské
zástěry, batikované
tašky, batůžky a kabelky.
Tímto patří obrovské
poděkování klientům
z Azylového domu
Jonáš v České Lípě
i Dobranově, klientům
nízkoprahu Klub Koule

Azylový dům Jonáš
Česká Lípa – Klientky,
které zůstaly na
silvestra v azylovém
domě, projevily zájem
strávit společný večer
v herně.

"Celý večer začal
drobnou neshodou, jaká
hudba bude v herně znít,
zdali taneční nebo jen
poslechová, zdali bude
bavit či nebude bavit děti
apod. Nakonec jsme to
museli rozhodnout my,”
řekla s úsměvem
pracovnice Jonáše
Dagmar Beránková.

Prodej v ambitu podpořil automobil
utržili celkovou
částku 14 146 Kč.

Novoroční oslavy
na Azylovém domě

NZDM, Centra pro
pěstounské rodiny
a sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Startér, stejně
tak i dětem a učitelům
ze ZŠ a MŠ Verneřice za
krásné výrobky.
Zaměstnancům patří
obrovské díky za držení
chladných stráží u stolu
č. 1 v ambitu muzea,
které poskytlo prodejní
místo zdarma bez
nutnosti hrazení
pronájmu.
V neposlední řadě
děkujeme všem
podporovatelům, kteří
si od našeho stolu
odnesli dárek.

S klientkami i většími
a menšími dětmi se
hrály hry, zpívalo se.
Pantomimicky se
předváděly profese,
hádaly se osobnosti,
malovalovalo se,
zpívaly se písničky
s ukazováním

a dokonce se četly
myšlenky přes
médium.
Klientky se podělily
i o radostné a smutné
zážitky z končícího
roku. Hovořilo se také
o očekáváních
a tužbách v novém
roce. Klientky vyslovily,
čeho by chtěly
v novém roce
dosáhnout, co by si
přály či čeho se bojí.
Večer utekl jak voda
a přišla půlnoc.
Některé klientky se
staršími dětmi vyšly na
zahradu a pozorovaly
světelné efekty na
obloze, jiné koukaly
z oken herny. Děti byly
nadšené. Poté si
v herně všichni
společně připili
dětským sektem
a šlo se spát.
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Advent v azylových domech
Azylové domy Jonáš v České Lípě
a v Dobranově – Vánoční atmosféra byla
v azylovém domě zřejmá od začátku
adventu. Klientky a zejména jejich děti se
nadšeně zapojovaly do nejrůznějších aktivit
v Jonáši i mimo něj.

Hned z kraje měsíce to byly vánoční trhy
v muzejním ambitu v České Lípě. Na ně
vyráběly klientky obou azylových domů
dárky a výnos z prodeje podpořil projekt
Sociální automobil (více o akci v článku
Prodej v ambitu podpořil Sociální
automobil). Vyráběly se také vánoční
ozdoby, hvězdy do oken, tvořila se výzdoba
chodeb a nástěnek, zdobily se vánoční
stromečky.
Větší děti si nenechaly ujít pečení cukroví.
Kromě klasických lineckých slepovaných
cukrátek a kokosek si vyzkoušely i méně
známé druhy, plněné kornoutky, kolečka
z vinného těsta či medové řezy.

“Pro většinu klientek i dětí to byla
premiéra, nikdy přetím cukroví
nepekli,”
řekla pracovnice dobranovského Jonáše
Michaela Ledlová.
Co by to bylo za advent, kdyby do
azylových domů nezavítal Mikuláš se svou

početnou družinou a s balíčky sladkostí, ale
třeba také se zubní pastou a dalšími
potřebnými věcmi pro děti. Do kostýmu
zapůjčených z DDM Libertin Česká Lípa se
jako již tradičně oblékly zaměstnanci Farní
charity Česká Lípa a zahraniční
dobrovolníci z projektu Erasmus+, kteří již
třetím rokem přijíždějí na roční stáž do
České Lípy, nově pod hlavičkou
českolipské neziskové organizace Aim At
Support.

K tradici patří v půli prosince výlet na
Krajský úřad Liberec, na akci Strom
splněných přání. Díky podpoře ČSAD
Česká Lípa jeli děti a jejich rodiče
z azylových domů z Libereckého kraje na
tuto akci zdarma a přímo od azylových
domů. Děti dostaly v Liberci dárky, které si
samy přály. Dětem jejich přání tradičně
vyplnili zaměstnanci krajského úřadu,
krajští radní a zastupitelé a členové
Ekonomické rady Libereckého kraje.
Hned den na to přijely, jako již
v předchozích letech, organizátorky
vánoční sbírky z Liberce v čele s paní
Lenkou Nejedlovou, které obdarovaly
klienty a děti azylového domu spoustou
hraček, oblečením i dalšími potřebnými
věcmi od různých dárců.

Sbírka věcí pro Ukrajinu
na podporu zdravotnických zařízení a na
pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů
dostali do stavu nouze.
Sbírka vznikla na popud zaměstnanců Farní
charity Česká Lípa, dvou sociálních
pracovníků sociálně aktivizační služby
Startér, kteří jsou původem z Ukrajiny, ale
již několik let žijí a pracují v České
republice.
Charitní šatník – Od listopadu do prosince
probíhala pod hlavičkou Farní charity
Česká Lípa první sbírka pro Ukrajinu.
Sbíralo se především ošacení, ale také
drogistické zboží. Humanitární pomoc
obětem nepokojů na Ukrajině směřovala
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“Dění na Ukrajině sledujeme
nepřetržitě a víme, že je stále
mnoho důvodů, proč humanitární
pomoc na Ukrajinu posílat, tato
sbírka je jen první z mnoha. Ačkoli

V průběhu týdne poté obdržely
českolipské klientky i vícečetné rodiny
v dobranově od firmy Fehrer potraviny,
z nichž měly klientky i klienti možnost
připravit pro své děti kompletní vánoční
večeři. Ale ani to ještě nebylo všechno.

Klientky a děti dostaly od firmy Johnson
Controls vánoční kolekce a od českolipské
pobočky Kooperativa pojišťovna, a.s. dárky
do herny a domácnosti. Do svátků se
objevilo ještě několik dalších dárců, kteří
přinesli hračky, oblečení, cukroví a další
věci. Z nich připravily pracovnice Jonáše
balíčky, které pak na Štědrý den našly děti
v herně pod stromečkem.
Nečekaným dárkem byl poté dar od rodiny
Husárových a jejich přátel a kolegů z práce,
kteří nakoupili pod stromeček dárky do
dobranovského azylového domu (více
v článku Nečekaný dárek).

“Všem, kdo se zasloužili o to, že děti
i maminky v azylových domech
prožily radostné Vánoce se spoustou
dárků, srdečně děkujeme,”
řekla za Azylové domy Jonáš Dagmar
Beránková.

bychom si přáli, aby žádná další
potřeba nebyla,”
řekla iniciátorka sbírky, vedoucí sociálně
aktivizační služby Vlasta Sabadosh.
Celkově bylo prostřednictvím Diecézní
charity ostravsko-opavské, která sbírku
zaštítila a dopraví ji na Ukrajinu, nasbíráno
na Českolipsku 49 pytlů a 61 krabic darů.
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Nový partner restaurace Brusle

Sociální automobil – Celý
prosinec se nesl v duchu
navázání nové spolupráce
Farní charity Česká Lípa
s restaurací Brusle sídlící
v městském bazénu
v České Lípě.
Restaurace Brusle, resp.
její majitelé, manželé
Erbanovi, přišli sami
s nabídkou podpory Farní
charity Česká Lípa.
Z každého jídla, které
v restauraci zákazník
koupí, sní nebo si ho
odnese domů, obdrží
Farní charita Česká Lípa
jednu korunu.
Pokračování z první strany

… příspěvkové organizaci
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,
Cvikov, Mimoň, Horní
Police, Brniště, Stružnice/
Jezvé, Sosnová, Žandov
a Zákupy za ochotný

“Ono se to
může zdát
někomu
málo, ale
když se to
za rok
nasčítá,
budeme se
dostávat do desítek
tisíců korun ročně. Za
prosinec jsme obdrželi
částku 3 646 Kč,”
řekla ke spolupráci
ředitelka organizace Eva
Ortová.

“Přejeme restauraci,
aby se jí dařilo, aby
měla mnoho
spokojených
strávníků, protože
díky tomu budeme
moci dělat více
přístup k pořádání sbírky
a v neposlední řadě také
zaměstancům Farní charity
Česká Lípa Dagmar
Beránkové, Vendulce
Erbenové, Kateřině
Fabiánové, Jiřímu
Gottlieberovi, Heleně
Grünermelové, Lence
Hodačové, Marii Hrdé,
Ireně Hrnčířové, Marcele
Jeništové, Petru Jiroušovi,
Jitce Kalvodové, Lence
Koblasové, Ditě
Krčmářové, Evě Krčové,
Kateřině Malečkové, Olze
Maslenové, Miloši

krásných věcí. Tímto
bych ráda paní
Simoně a jejímu
manželovi
poděkovala za tento
ušlechtilý skutek,”
dodala Eva Ortová.

“Budeme se snažit co
nejlépe vařit a díky
tomu k nám přilákat,
co nejvíce lidí. Jsme
rádi, že můžeme
podpořit tak skvělou
věc, jakou je vaše
práce,”
řekla Simona Erbanová.
Finanční prostředky, které
Farní charita Česká Lípa
obdrží, podpoří projekt
Sociální automobil, který
sváží zdravotně
hendikepované děti do
školy a ze školy.
Matysovi, Evě Ortové,
Rostislavu Prokešovi, Nině
Šmýdové, Editě Šulcové,
Petře Vyšohlídové a Lence
Zíkové za ochotné
koledování.

Nouzový pokoj
a spolupráce
s OSPODem
Startér – Pracovnice
sociálně aktivizační
služby Startér
musely řešit na
nouzovém pokoji
krizovou situaci, při
níž došlo k hádce
a napadení mezi
manželi. Sociální
pracovnice zvládly
uklidnit situaci a bez
nutnosti přivolat
městskou policii
vykázali agresora
z Nouzového pokoje
a ze Sociální
ubytovny. Matce
a jejímu synovi byla
poskytnuta emoční
podpora a základní
ošetření. Záležitost
byla nahlášena
a předána k řešení
OSPODu v Novém
Boru.
Bezplatný až
sedmidenní nocleh
na Nouzovém pokoji
pomohl také matce
s dvěma dětmi.
Matka se pohádala
se svým partnerem
a ten ji během noci

i s dětmi vyhodil na
ulici. Díky spolupráci
sociálně aktivizační
služby Startér
s orgánem sociálněprávní ochrany dětí
z České Lípy našla
matka i s dětmi
takřka okamžitou
pomoc na Sociální
ubytovně v Novém
Boru. Matka s dětmi
byla ubytována na
nouzovém pokoji.
Nejen díky tomu
bylo zabráněno, aby
došlo k odebrání
dětí. Matka poté, co
vyčerpala možných
sedm dní na
Nouzovém pokoji,
našla azyl na
běžném pokoji na
ubytovně a nyní je
již v péči sociálních
pracovnic Startéru.
Společně hledají
vlastní bydlení
a pomáhají matce
i v dalších
existenčních
záležitostech.

Sudoku (velmi těžké)

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 ubytovna v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny,
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér, 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 POUŽIJTE INFORMAČNÍ LINKU 608 777 577
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