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Vyjádření maminky klienta Sociálního automobilu              
aneb Jak prakticky pomáhá svoz rodinám hendikepovaných dětí 

V roce 2017 slavíme 17 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole 
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Sociální automobil – Vzhledem k dalšímu 
těhotenství jsme stáli před otázkou, jak 
budeme dceru dopravovat ze školy, protože 
jsme věděli, že prvních pár měsíců                    
s novorozencem bude mnohem složitějších 
než doposud. Tím, že manžel musí každý 
den za prací odjíždět mimo město, jsme 

nebyli schopni zajistit dopravu vlastními 
silami. Ve škole Pod Holým vrchem, kam 
dcera každodenně dochází, jsme se 
dozvěděli o svozu dětí. Díky Vaší pomoci 
jsme tak schopni dceři zajistit každodenní 
dojíždění ze školy, kde ráda tráví čas, jen 
těžko bychom tuto dopravu sami zařizovali. 

Navíc velice milý a ochotný přístup řidičů       
a paní vedoucí nás vedl k rozhodnutí 
využívat vašich služeb déle, než jsme vůbec 
plánovali. Moc děkujeme za možnost dceři 
zajišťovat stále stejné podmínky, na jaké 
byla doposud zvyklá.  

Dm drogerie věnovala 
finanční a materiální dar 
Azylový dům Jonáš – Díky 
iniciativě dm drogerie                
v rámci společenské 
odpovědnosti firem obdržel 
Azylový dům Jonáš finanční 
a materiální dar v celkové 
hodnotě 40 000 Kč. Část 
daru byl věnován v podobě 
drogistického zboží                   
v hodnotě bezmála                 
10 000 Kč. Druhy věcí jsou 
viděny na fotografii, celkový 
počet se nacházel ve velkém 
množství krabic složených za 
zády fotografa.  

“Za více než 30 000 Kč 
byl pořízen nový 
plynový kotel na ohřev 

vody. Starý kotel přestal 
fungovat, oprava nebyla 
možná. Zkoušeli jsme 
nejprve vyhledat různé 
dotační programy na 
nákup nového, oslovili 
jsme prodejce s žádostí  
o slevu, o dar. Nic 
nepomohlo. O to více 
jsme byli vděční za 
finanční dar, který tak 
přišel v pravou chvíli,”
sdělila vedoucí azylového 
domu Olga Maslenová.

Benefiční 
koncerty folkové 
legendy a ZUŠ 
Česká Lípa 
Sociální automobil, Klub Koule 
NZDM – V prosinci nás čekají dva 
benefiční koncerty pro Farní charitu 
Česká Lípa.  

První proběhne 9. 12.               
v Jiráskově divadle.
 Koncert legendární folkrockové 
kapely Oboroh v čele s hudebníkem               
a textařem Slávkem Klecandrem 
podpoří aktivity nízkoprahového 
Klubu Koule NZDM. Výtěžek                 
z koncertu poslouží k nákupu 
hudebních nástrojů (kytara, perkuse, 
klávesy) pro klubové aktivity.  

Druhý koncert rozezní 21. 12. 
baziliku Všech svatých. 
Podesáté se zde uskuteční vánoční 
koncert ZUŠ Česká Lípa pro 
hendikepované děti, resp. pro 
Sociální automobil. Na koncertu se 
sejdou žáci i učitelé ZUŠ Česká Lípa 
a ZUŠ Horní Počernice. V programu 
zazní skladby komorních souborů 
školy a autorská Vánoční mše pro 
sóla, dětský sbor a orchestr, kterou 
napsal ředitel českolipské ZUŠ 
Marek Kučera.

Poděkování 
kolegovi      
aneb Michal a já 
Míša je náš kolega 
z chráněného pracovního 
místa. Uklízí všechno, co nám 
na náš charitní „dvorek“ 
přinese roční doba, 
momentálně je aktuální listí. 
S jeho přítomností si 
uvědomuji krásu obyčejného 
bytí. Míša se umí radovat třeba 
z nových švédských hrábí, 
z dobré svačiny, hezkého 
počasí. Zrovna tak se umí 
nakažlivě těšit na dovolenou   
u moře, Velikonoce, Vánoce. 
Díky němu si uvědomuji, kolik 
všedních věcí mě míjí. A právě 
tyto zdánlivě všední věci dělají 
život krásným, stačí se jen dívat 
kolem sebe. Díky ti, Zdeňka.
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Charitní šatník, Azylový dům Jonáš – Logistická 
firma Ewals Cargo Care se sídlem v České Lípě je již 
třetím rokem partnerem Farní charity Česká Lípa. 
Pravidelně pořádá pro Charitní šatník sbírku ošacení, 
stejně tak myslí i na Azylový dům Jonáš a přispívá 
každoročně částkou 20 000 Kč na jeho chod. Letošní 
rok byla část příspěvku okamžitě využita na nákup 
nového ohřevového kotle na vodu za 42 000 Kč, 
když vypověděl službu předchozí, již značně letitý 
(více v článku dm drogerie). 

Při sbírce ošacení a věcí všeho druhu pro klienty           
z Českolipska a Novoborska, kterou uspořádali 
zaměstnanci firmy, se sešel plný tranzitní vůz. Věci 
byly převezeny do šatníků v České Lípě i v Novém 
Boru, kde budou k dispozici mnoha jedincům                  
i rodinám s dětmi z Českolipska. 

„Srdečně rádi jsme opět pomohli. Je 
příjemné vědět, že tyto věci, pro nás již 
nepotřebné, můžou pomoci někomu 
dalšímu,” 
řekla o sbírce za firmu ECC Vendula Ripplová.

Nová tradice?!  
Den pro náhradní rodičovství 

Centrum pro pěstounské rodiny –       
V polovině října proběhla v KD Crystal 
pod hlavičkou Centra pro pěstounské 
rodiny a Farní charity Česká Lípa akce 
Den pro náhradní rodičovství. 
Během jednoho dne se pod 
jednou střechou uskutečnily 
filmové projekce, swingový 
taneční večer, dětský program 
či besedy pro širokou                      
i odbornou veřejnost.  

“Celý den byl velmi 
vydařený, všichni jsme si 
ho užili. Obrovské 
poděkování patří Janě 
Glaserové, která s nápadem 
přišla, s charitními kolegy 
připravila program a krásně jej 
zrealizovala,”  

řekla ke dni Eva Ortová, ředitelka 
Farní charity.  

Pro školy i pro veřejnost se promítaly 
filmy s tématem náhradního 
rodičovství od Alice Nellis 
Adopce: Konkurz a francouzský 
film bratří Dardennů Kluk na 
kole.  
Pro děti byly v odpoledních 
hodinách připraveny ve foyer 
KD výtvarné workshopy 
zaměstnanců Startéru                     
a Azylového domu Jonáš               
a podporovatelky CPR, 

ilustrátorky Anety Františky 
Holasové. Divadelní představení 
pak nezištně zajistilo Divadlo 
Agnez Jany a Míry Kolářů               
z České Lípy.  
V průběhu dne byla pořádána 
beseda v klubu U bílýho 
černocha na téma náhradního 
rodičovství, ve foyer kulturního 
domu byly informační stánky        
k tématu i obecně k sociálním 
službám Farní charity Česká 

Lípa. U informačních stánků byly            
k dispozici sociální pracovníci, 
psycholog či pěstouni. 

Celý den byl zakončen v prostorách 
Restaurace Wildcook, kde se odehrál 
taneční večer. K tanci a poslechu 
zahrál českolipský Big Band CL pod 
vedením Josefa Pelze, lekce tance 
měla na starosti tvář kampaně Tereza 
Prucková (Bufková). V rámci večera 
bylo poděkováno velkým a stálým 

partnerům Farní charity Česká 
Lípa, mezi které patří město 
Česká Lípa, město Nový Bor, 
Jizerské pekárny, Johnson 
Controls, Adient, ZUŠ Česká 
Lípa či reklamní agentura Deus. 
Celý den byl součástí Týdne 
náhradního rodičovství                   
a kampaně Libereckého kraje 
Mít domov a rodinu 
(Samozřejmost nebo vzácnost?), 
k jejíž podpoře se mimo jiné 

celý den uskutečnil.  

Sbírka věcí  
a finanční dar od 
Ewals Cargo Care 

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. 



Měsíčník vychází zdarma                                                                                                                26/2017
 

www.fchcl.cz

Charitní výrobky na vánočních trzích v ambitu 

Sociální automobil – Poprvé bude Farní charita Česká Lípa 
nabízet veřejnosti výrobky na tradičních trzích ve Vlastivědném 
muzeu a galerii v České Lípě.  
Svícny, kuchyňské zástěry, tašky, povlaky na polštářky i drobné 
dárkové zboží všeho druhu vyráběli klientky, klienti i zaměstnanci 
azylových domů, nízkoprahového klubu, Startéru, Centra pro 
pěstounské rodiny, sociálního podniku i charitních šatníků od léta. 
Jelikož náklady výrobků vyčísluje pouze čas a zručnost všech 
zúčastněných, ceny výrobků budou dostupné všem, kteří chtějí 
udělat radost svým blízkým a zároveň podpořit dobrou věc. 

Všichni zapojení se společně shodli, že srdečně rádi přenechají 
vybranou částku z prodeje Sociálnímu automobilu, který sváží 
zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy. K tomu bude 
možné v ambitu také zakoupit srdce na Sociální automobil                
s vlastním vzkazem. 

Trhy se otvírají v pátek 1. 12. ve 13:00                     
a navštívit je můžete až do středy 6. 12. do 
17:00.

Různé druhy pomoci s jediným cílem 
Startér – Pracovníci sociálně 
aktivizační služby pro rodiny         
s dětmi zažívají během své 
pracovní doby mnohé příběhy. 
Toto jsou jen některé z nich. 
Dcera jedné klientky nastoupila 
na střední odborné učiliště, 
obor kadeřnice. Její matka 
neměla finance na zajištění 
učebnic, sešitů ani 
kadeřnického kufříku, které 
potřebovala na odbornou praxi. 
Pracovnice Startéru proto 
zahájila komunikaci se školou,       
s učiteli a mistrem odborného 
výcviku a zajistila dceři klientky 
veškeré vybavení zdarma. 
Slečna se začlenila do vzdělání 
a nemusela si připadat 
méněcenná. 

“S jednou klientkou jsme 
zahájili spolupráci na 
získání jejího bratra do 
péče, což se nám také 
podařilo. I díky tomu se 
mu zlepšil prospěch ve 
škole, díky úspěchům               
i pravidelná školní 
docházka. V neposlední 
řadě bylo vidět, že se mu 
zlepšila po mnoha 
peripetiích především 
psychika, začal se zkrátka 
cítit zase takříkajíc               
v pohodě,”  

řekla Eva Krčová, pracovnice 
sociálně aktivizační služby 
Startér.  
Pracovnice služby poskytují 
klientům různé druhy pomoci, 
které vyplývají ze schopností 
pracovníka nebo z jeho 
orientace na mapě sociálních 
služeb a navázané spolupráce       
s jinými institucemi a zařízeními. 
Někdy je totiž potřeba pomoci 
člověku, který nespadá do 
cílové skupiny služby, tak jak 
tomu bylo v případě muže              
z ulice.  
Ten zavítal na Farní charitu 
Česká Lípa s prosbou o pomoc. 
Byla mu zima, neměl oblečení, 
jídlo ani finanční prostředky. 
Pracovnice si vyslechla jeho 

příběh a poslala jej do 
Charitního šatníku a na dávky 
hmotné nouze. Předem 
informovala sociální pracovnici 
z příslušného úřadu, že se muž 
dostaví. Následně jej odkázala 
na Dům humanity a zpětně si 
ověřila, že mu byla poskytnuta 
pomoc, včetně zadávkování na 
OSSZ. Existují různé druhy 
pomoci, ale vždy má pracovník 
pouze jeden cíl – pomoci tam, 
kde je to potřeba. 

“A co víc si přát, než když 
vám děti klientky vyrobí 
dárek se slovy, že vás mají 
rády,”  
dodala Eva.
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Rozloučení se zahraničními dobrovolníky 
Dobrovolnické centrum – V rámci setkání 
s partnery a dárci během Tančírny v KD 
Crystal došlo mimo jiné k rozloučení se 
šesticí zahraničních dobrovolníků                    
z projektu Erasmus+, který pomáhá 
především rozvoji mladých lidí.  
Šestice mladých dobrovolníků ze šesti 
různých zemí Evropy žila rok v České Lípě 
v rámci Evropské dobrovolné služby, 
spolupracovala s učiteli základních                 
a středních škol v rámci neformálního 
vzdělávání a vytvářela aktivity pro děti            
v projektech Farní charity Česká Lípa. 

S odchodem dobrovolníků ukončuje 
Charita po dvou letech spolupráci                   
s projektem Erasmus+ úplně. 

Dobrovolnické centrum pro české 
dobrovolníky však nadále trvá. 

“Spolupráci se zahraničními 
dobrovolníky však budeme nadále 
udržovat. Domluvili jsme se              
s našimi bývalými kolegyněmi            
z Dobrovolnického centra, které 
přešly pod jinou neziskovou 
organizaci, o udržení spolupráce. 
Zahraniční dobrovolníci budou 
pomáhat na různých akcích 
Charity,”
řekl za Charitu Jiří Gottlieber.

Sudoku (středně těžké, obtížné)

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 17 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

Sbírka zimních věcí 
Charitní šatník – Člověk má doma 
spousty věcí, které nevyužívá, a přitom by 
je s radostí využili jiní. Nebo má                     
v podzimním čase chuť podpořit jiné 
nákupem nových věcí. 

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

Kde všude je možné darovat oblečení: 

FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA, Dubická 992: 
Charitní šatník v České Lípě 

po–pá: 8:00–14:00 (út zavřeno) 
Administrativní budova  
s prosklenou verandou 

po–pá: 14:00–16:30 
Nonstop služba Azylového domu Jonáš 

po–pá: 16:30–20:00 
Kontejner na textil u Charity 

PURKYŇOVA 227, NOVÝ BOR 
Charitní šatník v Novém Boru 
po–pá: 8:00–14:00 (út zavřeno) 

Kontejner na textil  
u šatníku v Novém Boru 


