Měsíčník vychází zdarma

2/2018

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.

Pomáháme
dětem a rodičům
se školou

Radost a masopustní
veselí dorazily do města

Startér –Sociálně aktivizační služba
Startér poskytuje na Českolipsku
a Novoborsku pomoc osobám
v nepříznivé životní situaci, kterou
nedokáží řešit vlastními silami a navíc
pečují o alespoň jedno
nezaopatřené nezletilé dítě.
Pracovnice této služby mají v náplni
práce krom jiného i výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, jako
je pomoc s přípravou na vyučování.
Mnohdy se totiž stává, že rodiče
nejsou schopni dítěti pomoci,
protože sami měli ve škole
problémy.
Právě v této oblasti pracovnice
zaznamenaly v posledním půl roce
úspěch, kdy pomáhaly v několika
rodinách rodičům s doučováním
dítěte. Pololetní vysvědčení pak
ukázalo u těchto dětí zlepšení
výsledků.

“Žák 5. ročníku propadal,
pětka na pololetním
vysvědčení nebyla výjimkou.
Nyní je trojkařem. Chlapec
měl ze zlepšení velikou radost
a pocit úspěchu ho natolik
motivoval, že začal přemýšlet
o své budoucím povoláním.
Chtěl by být tesařem,”
řekla pracovnice Startéru Vendulka
Erbenová.

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.

www.fchcl.cz

V neděli 11. února se
odehrálo na Škroupově
náměstí v České Lípě již
popáté Masopustní veselí
Farní charity Česká Lípa.
Program chladného
únorového odpoledne začal
hodinu po poledni
vystoupením českolipské
kapely Čekautárium,
početného tělesa, které v
repertoáru střídá Jede, jede
poštovský panáček s Mezi
horami, dětské písničky se
známými šlágry ze známých
barevných zpěvníků Já,
písnička.
V průběhu koncertu se
plnilo náměstí lidmi, kteří se
těšili na průvod. Průvod
poté vyšel na náměstí T. G.

Masaryka, kde paní
místostarostka předala
průvodu klíč od města.
Početný dav, kterému by
akorát jako každý rok slušelo
o něco více masek, šel za
nebývalého veselí přes
Jindřicha z Lipé k Andy na
náměstí Dr. E. Beneše a zpět
na Škroupovo náměstí, kde
pokračoval program
pohádkou Divadla Krabice
Teplice a hudbou tria Máňa.

“Srdečně děkujeme
kavárně Kocour za
opětovné propůjčení
terasy, která plnila
úlohu pódia, stejně tak
Zdeňku Rydygrovi ze

Zákup za zapůjčení
masek, spolku Progres
za zajištění sezení pro
dětské diváky i všem
účinkujícím, technické
podpoře, fotografovi
Štěpánu Kňákalovi
a divákům, kteří přijali
naše pozvání,”
dodal jménem Farní charity
Česká Lípa organizátor Jiří
Gottlieber.
A pokud v grantovém řízení
vše dobře dopadne,
děkujeme i městu Česká
Lípa za finanční podporu. Za
rok na viděnou.
Fotografie na další straně
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Tříkrálová sbírka pohledem
koledníků z Jonáše
svém místě působení.
Českolipská Charita
koleduje již několik let na
provoz Sociálního
automobilu, který sváží
zdravotně
hendikepované děti do
školy a ze školy.
Protože děti z azylového
domu byly vybrány pro
koledování v kostele, byly
ony i maminky
seznámeny
s průběhem mše svaté
a poučeny o tom, jak se
v kostele chovat.
Azylový dům Jonáš Česká Lípa –
Již před Vánoci se děti z Jonáše
těšily nejen na vánoční nadílku, ale
také na Tříkrálovou sbírku (detailnější
informace a poděkování
v předchozím čísle – online ke
zhlédnutí na fchcl.cz/zpravodaj).
Pracovnice Jonáše seznámily děti
i maminky s touto letitou tradicí Farní
charity Česká Lípa a nabídly dětem
aktivní účast v rolích koledníků
v místních kostelích při mších. Zájem
byl velký.
Během vánočních svátků děti
poctivě nacvičovaly tříkrálovou
koledu, některé během dvou dnů
zvládly celý text i nápěv. Při nácviku
však nešlo pouze o zpěv. Děti si
vyslechly celý vánoční příběh včetně
dobrodružného putování mudrců
z východu do Betléma. Zajímala je
také historie a smysl Tříkrálové
sbírky, v rámci níž každá Charita
v republice koleduje pro projekt ve

"Vypadalo to, že bude
velice těžké z nadšených devíti
zpěváků vybrat tři krále,
nakonec se to vyřešilo samo.
Některé onemocněly, jiné na
víkend odjely, takže zůstala
Violka, Jára a Adam,“
shrnula výběr pracovnice Jonáše
Dagmar Beránková.
Tito tři nakonec koledovali hned ve
třech kostelích, v pátek v kostele sv.
Máří Magdalény, v sobotu v bazilice
Všech svatých a v neděli dokonce
v Novém Boru v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
To je přesně kouzlo Tříkrálové sbírky.
Děti mají jako koledníci nevšední
zážitek, udělají radost jiným lidem
a ti pak podpoří věc, která za to stojí.
Děkujeme, že stojíte při nás.

Obědy pro děti
ze sociálně
slabých rodin
Startér – Díky projektu „Chodím na
obědy“ od Nadace Komerční banky,
a. s. – Jistota jsou podpořeny děti
z rodin klientů sociálně aktivizační
služby Startér z Českolipska
a Novoborska. Částka 52 800 Kč
z Otevřeného fondu zaměřeného na

www.fchcl.cz

ranou péči bude použita na
zaplacení školních obědů dětem
oněch vybraných klientů sociálně
aktivizační služby.

Sbírka
v Novém Boru
zaplnila dva tranzity

Charitní šatník – Farní
charita Česká Lípa
z celého srdce děkuje
občanům Města Nový
Bor, kteří věnovali dary
do Sbírky pro Charitní
šatník, která vzhledem
k velkému zájmu
a solidaritě obyvatel
Nového Boru trvala celý
poslední měsíc loňského
roku.
Ve sbírce se sešlo mnoho
pytlů a krabic nejen
s oblečením a obuví pro
muže, ženy i děti.
Součástí darovaných věcí
byly i lůžkoviny,
prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, závěsy,
pokrývky, polštáře,
nádobí, drobné funkční
elektrospotřebiče
a hračky.
Dary ze sbírky poslouží
nejen uživatelům
Azylového domu Jonáš
v České Lípě
a Dobranově, ale
i sociálně slabým
klientům a občanům
takřka z celého

Novoborska
a Českolipska.

“Moc děkujeme za
darované věci,
kterých se sešlo
opravdu požehnaně.
Vězte, že je kolem nás
opravdu mnoho lidí,
kteří vaše nepotřebné
věci ještě s velkou
radostí užijí,”
řekla za Charitní šatník
vedoucí Ludmila
Špindlerová.
Sbírku inicioval Odbor
sociálních věcí
a zdravotnictví Nového
Boru, který je
prostřednictvím Jiřiny
Kubáňové dlouholetým
partnerem Farní charity
Česká Lípa, která na
Novoborsku poskytuje
čtyři sociální služby –
Charitní šatník, Sociální
ubytovnu, sociálně
aktivizační službu Startér
a Sociální automobil.
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Děti z Koule
na výstavě o holocaustu

Klub Koule NZDM – Při
příležitosti významného
Mezinárodního dne
památky obětí
holocaustu, který připadá
na 27. ledna, kdy byl
v roce 1945 osvobozen
Rudou armádou
koncentrační tábor
Osvětim, navštívili mladší
klienti nízkoprahového
Klubu Koule panelovou
výstavu Neztratit víru
v člověka, která je nyní
k vidění v Městské
knihovně v České Lípě.
Putovní výstava, projekt
Židovského muzea
v Praze, představuje
osudy šesti židovských
dětí od roku 1938 do
roku 1945, respektive do

současnosti, v kontextu
historických událostí.
Osobní příběhy jsou pro
návštěvníky výstavy
klíčem k historickým
událostem
předválečného
a válečného
Československa.
Pro děti byla výstava
silným zážitkem. Ačkoli
mají povědomí
o koncentračních
táborech,
zprostředkované osudy
dětí pro ně byly
nepředstavitelné.
Obdivovali hrdinskou vůli,
s jakou se dokázaly děti
vyrovnat se ztrátou rodičů,
přežít doslova peklo,
znovu se naučit žít a dožít

se plnohodnotně
vysokého věku.

“Nedokážu si
představit, jestli bych
to zvládl, ztratit
maminku, žít
v dětském domově.
Oni jsou pro mě
hrdinové,”
řekl k výstavě chlapec
docházející do
nízkoprahového klubu
z Azylového domu Jonáš,
kde žije s maminkou
a svými sourozenci.
Výstava v městské
knihovně je ke zhlédnutí
i po celý únor.

SCC Karate
Polák pořádá
pro charitní
děti bezplatné
tréninky

www.fchcl.cz

Shotokan Sport Centrum
Karate Polák se
i v letošním roce zapojil
do programu prevence
kriminality mládeže
města Česká Lípa
a bezplatně podporuje
v České Lípě i v Novém
Boru děti ze sociálně
slabých rodin.

podporujeme
u těchto dětí rozvoj
obratnosti,
pohyblivosti
a rovnováhy formou
her a soutěží,”

“V rámci tréninků
každý týden

Klienti Farní charity
Česká Lípa, děti

řekl k akci Josef Polák,
hlavní trénér klubu.

z Azylových domů Jonáš,
sociálně aktivizační
služby Startér a Klubu
Koule NZDM se na
trénincích učí základní
techniky karate
a připravují se na
soutěže. Dětem se
vštěpují pravidla
slušného chování a jsou
vedeny ke zdravému
způsobu života.
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(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

Darem zásoby
ručníků a ložního prádla
ležely skladem. Jsme rádi, že
mohou udělat radost i dalším
lidem,”
dodala za Adient Karolína Ryšlavá,
prostředník spolupráce mezi oběma
subjekty.

Azylový dům Jonáš – Dlouholetý partner
Farní charity Česká Lípa firma Adient
Czech Republic s pobočkou v České Lípě
obdarovala maminky a děti z Jonáše
zásobou ručníků a osušek. Ty budou
sloužit maminkám, které přijdou nově na
azylový dům bez vlastních věcí.
“Divili byste se, kolik takových maminek je.
Mít ve skladu zásoby právě těchto věcí je
pro nás velmi důležité,” řekla k daru
pracovnice Jonáše Petra Homolková.

Tak jako měli dospělí radost z darovaných
ručníků, děti potěšilo ložní prádlo od
jesenické firmy Jerry Fabrics, jejíž hlavní
náplní je prodej potištěného
domácenského textilu. Firma již léta navíc
vlastní licenci na Disney a Marvel ložní
soupravy či polštářky. A právě to
zapřičinilo největší radost v dětské herně –
– textil s motivy Ledového království, Aut,
Ironmana, Spidermana, Simpsonů
a mnohých dalších. Děkujeme srdečně za
oba dary.

Firma Adient se v České Lípě zabývá
výrobou a prodejem autopotahů,
elektronických systémů, systémů sezení
a skladování.

“Ručníky jsme obdarovávali naše
zaměstnance během Vánoc. Bylo
nám líto, aby ty, co zbyly, jen tak

V nízkoprahovém klubu pomáhají s učením
Klub Koule NZDM –
Nízkoprahový Klub Koule
má od podzimu pro mladší
klienty novou službu.
Pracovnice v sociálních
službách Hana Loňková
pomáhá klientům během
otvírací doby klubu zvládat
školní úkoly.
Děti, klienti ze sociálně
vyloučených lokalit chodí
k pracovnici v sociálních
službách na doučování,

píší s ní domácí úkoly,
připravují se na další
vyučovací hodiny.

Klienti chodí na doučování
rádi a všichni si známku
z českého jazyka zlepšili.

Vzhledem k tomu, že je
pracovnice v sociálních
službách bývalá
pedagožka pro český
jazyk, má zkušenosti, jak
klientům odborně a přitom
zábavnou formou vysvětlit
látku.
Tato pomoc má navíc již
nyní první kýžené výsledky.

Navíc pracovnice
v sociálních službách
komunikuje s pedagogy
dětí na jejich kmenových
školách a i díky tomu
většina těchto pedagogů
změnila k těmto žákům
přístup.

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

www.fchcl.cz

