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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.

Na Mezinárodním
dni Romů v Mimoni

Klub Koule NZDM –
Pracovníci
nízkoprahového klubu
společně s klienty odjeli
první dubnový pátek
trávit společné
odpoledne na
meziklubové setkání do
Mimoně, kde spřátelené
Centrum Lampa
pořádalo zahradní
slavnost u příležitosti MD
Romů.

“Cílem akce bylo
oslavit romskou
kulturu a rozšířit
povědomí
o problémech,
kterým romové čelí,”
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řekla ke dni pracovnice
Klubu Koule Jitka
Kalvodová.
V rámci dne vystoupila
hudební i taneční
uskupení, jako host
přijali pozvání romští
sourozenci Slepčíkovi,
finalisté televizní soutěže
SuperStar.
Mezinárodní den Romů
připadá na 8. dubna, což
je den vzniku
Mezinárodní romské
unie, která byla založena
8. dubna 1971 na
kongresu v Londýně, kde
se mimo jiné ustanovila
romská vlajka, hymna
a došlo
k dohodě
o preferenci
označení
Rom před
Cikán.
V České
republice se
Den slaví od
roku 2001.

Otesánek již rok
pomáhá Charitě
Azylový dům Jonáš – Jizerské
pekárny Česká Lípa uvedly před
rokem v květnu na trh nový pekárenský
výrobek ŽítNej rohlík Otesánek. Každý,
kdo si ho v průběhu roku
v podnikových prodejnách Harmonie
koupil a stále kupuje, pomáhá matkám
či otcům s dětmi v tíživé životní situaci
a bez střechy nad hlavou.

Dvě koruny z každého rohlíku
Jizerské pekárny Česká Lípa
podporovaly Farní charitu Česká Lípa
takřka nepřetržitě deset let
prostřednictvím pravidelného daru
z finanční odměny za Výrobky roku na
krajských dožínkách.
Na začátku roku 2017 přišel ředitel
pekáren Ing. Roman Kozák s nabídkou
rozšíření podpory. Zástupcům Farní
charity Česká Lípa představil nový
produkt, zdravý žitný rohlík s vizí, že
z každého prodaného rohlíku bude
kupující spolu s Jizerskými pekárnami

přispívat 2 Kč na provoz Azylových
domů Jonáš Farní charity Česká Lípa
v České Lípě a Dobranově.

Dlouholetá spolupráce jako
firemní společenská
odpovědnost
Při představování svého záměru použil
ředitel pekáren termín společenská
odpovědnost firmy v sociální oblasti.
Ta s sebou přináší návrat části příjmů
firmy do společnosti v podobě
dárcovství a podpory třeba právě
neziskové organizace, jakou je Farní
charita Česká Lípa, transparentní
a prověřená organizace, která 18 let
pomáhá lidem z Českolipska
a Novoborska – sociálně slabším
občanům, zdravotně hendikepovaným
dětem či právě matkám a otcům
s dětmi bez střechy nad hlavou.
Pokračování na str. 2
Zdroj fotografií na této straně: Lampa, z. s.
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Otesánek již rok
pomáhá Charitě

Pokračování ze str. 1

“Pomocné ruky, která
nám byla nabídnuta
na jaře loňského
roku naším
dlouholetým
partnerem,
Jizerskými
pekárnami, si
srdečně vážíme a je
pro naše azylové
domy velkou
finanční pomocí.
Otesánkovi jsme od
začátku přáli mnoho
spokojených
zákazníků, mezi které
se sami řadíme, ale
nenapadlo by nás,
že bude každý měsíc
podporovat azylové
domy takovýmito
částkami,”
řekla ředitelka Farní
charity Česká Lípa Eva
Ortová.

Darované peníze
zajistily
bezpečnost
azylových domů
Od května loňského roku
do dubna letošního roku
bylo posláno Jizerskými
pekárnami na účet Farní
charity Česká Lípa
108.452 Kč. Z toho
vyplývá, že se měsíčně
prodá kolem 5.000 ks
tohoto zdravého rohlíku.
Finance byly použity
nejen na chod azylových
domů, ale také na nákup
věcí nezbytných
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k provozu
obou domů.
Bylo
pořízeno
důležité
vybavení pro
bezpečnost
zaměstnanců
i obyvatel –
nové
protipožární
dveře
s bezpečnostním
kováním a vložkou či
protipožární okna na
vrátnicích azylových
domů.

Přidávají se další
Jizerské pekárny nemají
v plánu po roce
fungování s podporou
Farní charity Česká Lípa
přestat. ŽítNej rohlík
Otesánek je stále
v prodeji a podle výše
příspěvků zákazníkům
chutná.
Zároveň celá akce ŽítNej
rohlík inspirovala
k nabídce dalšího dárce
Farní charity Česká Lípa.
Od prosince minulého
roku totiž nabídla
českolipská restaurace
Brusle sídlící v bazénu
Farní charitě Česká Lípa
1 Kč z každého
prodaného jídla na
podporu Sociálního
automobilu.

"ŽítNej rohlík
Otesánek na
Českolipsku ukázal,
jak dobře může
fungovat
společenská
odpovědnost firem
v praxi, a inspiruje
další. Nejen za to
popřejme
Otesánkovi vše
nejlepší,”
dodala Eva Ortová.

Desítky charitních
dobrovolníků uklízely
odpadky

Dobrovolnické centrum –
68 dobrovolníků se 7. dubna zapojilo
na Českolipsku pod hlavičkou
Dobrovolnického centra Farní charity
Česká Lípa do celorepublikové akce
Ukliďme Česko.
Letošní rok se v České Lípě sbíraly
naváté a naházené odpadky z louky
pod kopcem Špičák, v lesíku na
Svárově u bývalé mlékárny, v parku
Milady Horákové a z okolních břehů
řeky Ploučnice. V Novém Boru se
sbíraly odpadky z louky u budovy
Sociální ubytovny a u přilehlých
hypermarketů, v Dobranově
v přilehlém lese.

Řepné hody
Azylový dům Jonáš – V rámci
potravinové pomoci obdržely matky
žijící v Azylovém domě Jonáš dva
pytle řepy.
Klientky neměly zpočátku o tuto
surovinu zvláštní zájem. Některé ji
neuměly upravit, jiné byly
přesvědčeny, že ji jejich děti
nebudou jíst. I přesto se na akci
Řepné hody přihlásila většina matek.
Společně s pracovnicemi azylového
domu vyzkoušely matky vařenou řepu
v polévce, pečenou řepu se sýrem
a s různými druhy koření, připravily
několik druhů salátů a pomazánek.
Klientky nakonec samy vymyslely
několik variant salátů s využitím

Děti i dospělí, všichni v rolích
dobrovolníků, byli z řad veřejnosti,
stejně tak i zaměstnanci Farní charity
Česká Lípa a klienti Klubu Koule
NZDM, Startéru, Sociální ubytovny
v Novém Boru a Azylového domu
Jonáš v České Lípě a v Dobranově.

“Všem patří obrovské díky za
elán a za chuť pomáhat ve
volném čase,”
poděkovala vedoucí
Dobrovolnického centra Dita
Krčmářová.

vlastních zdrojů. Všechny zúčastněné
poté čekala velkolepá ochutnávka.
Největší úspěch zaznamenala
pomazánka ze syrové, najemno
nastrouhané řepy s lučinou a salát
z červené řepy s pórkem
a majonézou. Ale i křupavé plátky
osolené a lehce opepřené řepy
opečené na oleji mizely z mísy
rychlým tempem, stejně jako
nastrouhaná řepa s jogurtem
ochucená česnekem.

“Hodování se vydařilo
a několik maminek se rozhodlo
tuto levnou, ale chutnou
surovinu pravidelně zařazovat
do jídelníčku,”
řekla pracovnice Dagmar Beránková.
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Jak aktivovat lidi z ubytovny
Projekt je do konce roku 2020
financován z Evropského
sociálního fondu a je zaměřen
právě na podporu sociálního
začleňování osob z ubytovny. Dva
zaměstnanci projektu
ubytovaným poskytují
dlouhodobou a intenzivní
podporu v důležitých oblastech –
zaměstnanost, bydlení a sociální
začlenění a osobnostní růst.

Sociální ubytovna, Společně rosteme –
V minulém čísle zpravodaje jste byli
informováni, že od 1. ledna je na Sociální
ubytovně v Severní ulici realizován projekt
Farní charity Česká Lípa Společně rosteme,
který pomáhá ubytovaným v osobnostním
růstu a učí je, jak snáz získat a udržet si
práci a bydlení. Nyní se na jeho aktivity
podíváme detailněji.

Lidé na ubytovně
Na Sociální ubytovně bydlí převážně
nezaměstnaní žijící ze sociálních dávek či
pracující načerno. Tito lidé mají problémy
přijmout vlastní zodpovědnost za
nepříznivou životní situaci. Často ze svých
neúspěchů a problémů viní rodinu, sociální
pracovníky, úřady nebo stát. Volí tak
jednodušší životní postoj, který nevyžaduje
velké úsilí. Častá selhání na pracovním,
partnerském i rodinném poli tento postoj
upevňují. Ubytovaní postupně ztratili ke
změně motivaci a smířili se se situací.
Ubytovaní si své problémy často přináší
z dětství jako životní vzorec chování.
Většina z těchto lidí neumí otevřeně
komunikovat a definovat své potřeby
a neuvědomuje si příčinu svých problémů.

Projekt Společně rosteme
Z těchto důvodů vznikl projekt Společně
rosteme, který navazuje na konkrétní
potřeby definované Strategickým plánem
sociálního začleňování města Nový Bor pro
období 2017–2019.

Najít si práci
a udržet si ji
Na ubytovně je zřízena poradna, v níž
ubytovaný získává řadu důležitých
dovedností a návyků, které může
nabídnout na trhu práce. Například získává
zkušenost, že za dobře odvedenou práci
přichází finanční odměna a že příjemný
pocit z dobře odvedené práce přináší chuť
řešit další výzvy. Ubytovaný si zde zvyšuje
osobnostní i pracovní potenciál
a uvědomuje si rizika práce bez smlouvy či
rizika plynoucí z dlouhodobé
nezaměstnanosti. K tomu, aby se
ubytovaný následně udržel v pracovním
poměru, volí pracovníci projektu neustálý
dohled.

Schopnost bydlet mimo
ubytovnu
Lidé z ubytovny mají problém se získáním
běžného bydlení. Nemají dostatek
finančních prostředků na zaplacení kauce,
majitel objektu je nechce ubytovat kvůli
jejich minulosti. Úspěch při shánění
bydlení mnohdy snižuje i vysoký počet
členů rodiny. V poradně se ubytovaný učí
samostatně žít mimo ubytovnu. K tomu
pomáhají i jednotlivé stupně bydlení,
kterými ubytovaný prochází a které
odpovídají krokům na cestě
k samostatnému nájemnímu bydlení. Tyto
kroky se od sebe liší například velikostí
bytu a soukromím, režimem a mírou práv
a povinností ubytovaného (nouzový pokoj,
standardní pokoj na ubytovně, tréninkový

Nouzový pokoj pomohl dvěma rodinám
Sociální ubytovna – Na Nouzovém pokoji,
který je součástí Sociální ubytovny
v Novém Boru, poskytuje Farní charita
Česká Lípa až na 14 dní bezplatné
ubytování lidem, kteří se nečekaně ocitli
bez střechy nad hlavou.
V minulém měsíci byl poskytnut azyl
dvěma rodinám s dětmi, u jedné rodiny
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dokonce hrozilo odebrání dítěte, pokud
nevyřeší svou nepříznivou situaci.

“Právě tato rodina si v průběhu
pobytu zajistila následné bydlení
u příbuzných, čímž vyřešila
problém s odebráním dítěte,”

a sociální byt, samostatné nájemní bydlení
mimo ubytovnu). Vše opět probíhá pod
neustálým individuálním dohledem
pracovníků projektu.

Být aktivní součástí společnosti
V neposlední řadě je potřeba, aby si
ubytovaný uvědomil vlastní potenciál,
životní priority a schopnosti, které může
společnosti nabídnout.
K tomu přispívá práce s lidmi, kteří jako
první udělali velké pokroky. Ti pak mají
potenciál podporovat změnu u dalších
ubytovaných, kteří si z nich berou příklad.
K této věci slouží na ubytovně nově
vytvořené společenské prostory pro
setkávání, tj. rodičovský klub a klub pro
dospělé.

Individuální přístup
Aby mohli být lidé z ubytovny tzv.
aktivováni, je potřeba k nim přistupovat
individuálně. Lidé na ubytovně jsou
mladiství, rodiče s malými dětmi i starší
osoby, zároveň se jedná o osoby s nízkou
kvalifikací, dlouhodobě a opakovaně
nezaměstnané. A každý člověk má různé
potřeby.
Farní charita Česká Lípa a projekt Společně
rosteme má před sebou velký kus práce.
Fungování Sociální ubytovny a její neustálý
rozvoj ukazuje, že Farní charita Česká Lípa
se nebojí výzev a dělá svou práci dobře.
Věříme, že za několik měsíců budeme na
těchto stránkách informovat o prvních
úspěších projektu.
Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007783
Název projektu: Společně rosteme
Doba realizace projektu:
1.1.2018 – 31.12.2020

řekla k situaci pracovnice sociálně
aktivizační služby Startér Kateřina
Fabiánová.
Druhá rodina, matka samoživitelka
s dvěma dětmi, po ukončení pobytu na
Nouzovém pokoji podala žádost
o ubytování na Sociální ubytovně. Po
schválení žádosti se i s dětmi nastěhovala
do vlastního pokoje a začala aktivně
využívat služeb Startéru.
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Obědy pro děti ze sociálně
slabších rodin

Sudoku
(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

rodinám pomáhá komplexními
službami.

Startér – Farní charita Česká Lípa ve
spolupráci se zaměstnanci Fehrer
Bohemia, s. r. o., Česká Lípa a Nadací
Jistota KB uskutečnila první vlnu úhrady
obědů ve školní jídelně žákům mateřských
a základních škol.
Díky spolupráci s pedagogy škol v České
Lípě byly navázány kontakty
s rodinami, jejichž dětem byly
uhrazeny obědy v hotovosti na
pokladně příslušné školní
jídelny. Obědy byly uhrazeny
do konce školního roku
s možností prodloužení i do
roku následného, či do
vyčerpání finančních
prostředků.

“Jedna z podpořených rodin
je 4členná rodina s vážně
postiženým dítětem, přičemž
manžel je nyní v pracovní
neschopnosti, protože utrpěl
pracovní úraz, čímž se rodina
dostala do finanční tísně.
V dalších případech se jedná
o neúplné rodiny, matky,
které od svých bývalých
manželů nedostávají alimenty,”
řekla pracovnice Startéru Eva Krčová.
Farní charita Česká Lípa pomáhá již čtyři
roky na Českolipsku a Novoborsku 106
sociálně slabším rodinám s dětmi právě
skrze sociálně aktivizační služby Startér.

Nyní jsou takto podpořeny
4 rodiny, které se zároveň staly
klienty sociálně aktivizační
služby Startér, která těmto

Fotografie: Info.cz

Naši společensky odpovědní partneři a dárci

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 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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