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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

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

Tříkrálová sbírka opět ve vašem městě

V první polovině měsíce ledna
proběhne na celém území
České republiky největší
dobrovolnická akce. V České
Lípě, Novém Boru, Zákupech,
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Cvikově, Mimoni, Novém
Oldřichově, Horní Polici,
Stružnici, Jezvé, nově
i v Sosonové ji organizuje
Farní charita Česká Lípa.

Skupinky koledníků v
kostýmech tří králů mohou ve
vašem městě či obci
koledovat od 1. 1. do 14. 1.
2018 od domu k domu,
v ulicích města či kostelech. Za
zpěvu tříkrálové koledy
přinesou králové lidem
radostnou zvěst vánočních
svátků a obdarují vás drobnou
pozorností. Současně vybírají
do úředně zapečetěných
kasiček opatřených charitním
logem finanční příspěvek,
který jako již v předchozích
letech podpoří Sociální
automobil, dva tranzitní vozy,
které každý den vozí z celého
okresu zdravotně
hendikepované děti do školy
a ze školy.

Nouzový
pokoj pomohl
čtyřem
rodinám
Startér – 4 rodiny byly
v listopadu ubytovány na
Nouzovém pokoji Sociální
ubytovny Nový Bor. Na něm
jsou až na sedm nocí
bezplatně ubytovávány
rodiny, které se náhle ocitly
bez domova. Všechny rodiny
mají trvalé bydliště na
Novoborsku či Českolipsku.
Tři rodiny posléze získaly
ubytování u svých příbuzných,
jedna rodina našla ubytování
na Azylovém domě Jonáš
v České Lípě.
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Vydané potraviny a věci na
Sociální ubytovně
Sociální ubytovna, Startér –
Pracovnice sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Startér pravidelně
monitorují situace nejen v rodinách
ubytovaných na sociální Ubytovně
a rozdávají rodinám a jednotlivcům
potravinovou a materiální pomoc,
kterou přivážíme jednou měsíčně
z Litoměřic nebo nám ji z Litoměřic
přiváží.

“V předchozím měsíci tak
obdrželo 12 lidí potravinovou
pomoc. Ta byla vydávána
průměrně každý druhý den.

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.

Pomoc obdržely matky s dětmi
a jeden student. 15 lidí, kteří
jsou na tom nejhůř, obdrželo
teplé ponožky a zimní čepice, 10
rodin obdrželo drogistickou
pomoc včetně jarů a mýdel, 14
rodinám byly rozdány matrace
a lůžkoviny, 2 rodinám bylo
poskytnuto nádobí a další
kuchyňské náčinní,”
řekla za sociálně aktivizační službu
Startér Kateřina Fabiánová.

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

Darem nábytek
i papírenské potřeby

Pravidelným dárcem materiálního vybavení je
i Česká spořitelna, která obdarovává již dva roky
Farní charitu Česká Lípa vyřazeným nábytkem
z kanceláří. Nyní ČS věnovala 17 kusů nábytku –
skříňky, psací stoly, které přerozdělili zaměstnanci
sociálně aktivizační služby Startér a Sociální
ubytovny klientům, kteří nemají kvalitní podmínky
k bydlení a strádají tím především jejich děti.
Dalším dárce byla také firma Papírny Mondi Štětí. Ta
věnovala Farní charitě Česká Lípa krom jiného papíry
do tiskárny, role papíru a buničinu k výtvarné
činnosti či různé dárkové předměty.

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

Nová místnost pro výchovné
vzdělávací aktivizační
činnosti pro děti a dospělé
Startér – Díky vybavení
z českolipského
Dobrovolnického centra
byla nově otevřena tzv.
místnost pro výchovné
vzdělávací aktivizační
činnosti pro děti
a dospělé, tedy pro děti
a klienty sociálně aktivizační služby
Startér. V místnosti budou probíhat
mimo jiné doučování dětí
a volnočasové aktivity.
Místnost bude sloužit také sociálním
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pracovníkům jako konzultační místnost
pro rodiny s dětmi, aby si děti mohly
během konzultací hrát.
Budovat hernu pomáhali i ubytovaní
na Sociální ubytovně.
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Lidé z Doks sesbírali dva tranzity oblečení
Charitní šatník – Farní charita
Česká Lípa po půl roce jako již
po několik let opět z celého
srdce děkuje za organizaci
Městskému úřadu Doksy
a občanům města Doksy, kteří
věnovali 30. října 2017 dary do
proběhlé Sbírky pro Charitní
šatník v České Lípě.
Dary zaplnily dva tranzitní
automobily, sešlo se 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 budou sloužit
nejen uživatelům Azylového
domu Jonáš v České Lípě
a Dobranově ale i sociálně
slabým klientům a občanům
takřka z celého Českolipska.

“Ještě jednou moc děkujeme
za darované věci, kterých se
sešlo opravdu požehnaně,”
poděkovala za Farní charitu
Česká Lípa Ludmila Špindlerová.

V Potravinové sbírce jsme vybrali rekordní počet

Azylový dům Jonáš, Startér –
Do třetice se Farní charita
Česká Lípa úspěšně zapojila do

celorepublikové dobrovolnické
akce s názvem Potraviny

pomáhají. A do třetice všeho
nejlepšího.
V hypermarketu Albert na
sídlišti Lada během celého dne
dárci nakupovali trvanlivé
potraviny, které odevzdávali
dobrovolníkům z řad
zaměstnanců Farní charity
Česká Lípa. Potraviny po
zaevidování následně poputují
přes libereckou pobočku
Potravinové banky pomoci
klientům služeb Farní charity
Česká Lípa – matkám či otcům
s dětmi v tísni z Azylových
domů Jonáš či sociálně slabým
spoluobčanům ze sociálně
aktivizační služby Startér.

Farní charita Česká Lípa během
soboty 11. listopadu vybrala od
dárců 54 banánových krabic,
jejichž obsah vytvořily konzervy,
polévky, luštěniny, těstoviny,
rýže, oleje, sirupy, džemy,
kompoty, čaje, mouky,
cukrovinky pro děti či nápoje
v obalech tetrapak.

„Třetí zapojení do sbírky
přineslo rekordní počet
potravin. Loňský rok jich
bylo 35, letos jich je tedy
o 19 krabic více. Tak tomu
bylo i v celé České
republice. Celonárodní
sbírka se dostává stále více
do povědomí věřejnosti,"
řekl koordinátor sbírkové akce
v České Lípě Petr Jirouš z Farní
charity.

„Všichni dárci mají náš
obdiv. Stejně jako loni
navíc takřka ve stejný čas
přijel dárce s plným košem
v hodnotě 5 000 Kč. Další
dárce se spojil s přáteli,
vybrali dopředu peníze
a nakoupili zboží za 3 000
Kč. Úžasné,”
dodala ke dni dobrovolnice
Irena Hrnčířová, jinak vedoucí
Sociálního automobilu.
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Výroční adventní koncert
ZUŠ Česká Lípa se vzácným hostem

Sudoku (středně těžké, obtížné)

Smetanovy Litomyšle, ale
i festivalů v Německu, Belgii či
Francie,”

Sociální automobil – 21. prosince 2017
od 18:00 již podesáté rozezní baziliku
Všech svatých tradiční Vánoční koncert
ZUŠ Česká Lípa Sláva budiž pro
hendikepované děti. Letošní rok s hostem
opery Národního divadla.
Na benefičním představení se na jednom
pódiu sejdou především žáci i učitelé ZUŠ
Česká Lípa a již po čtvrté i žáci ZUŠ Horní
Počernice Praha.
V první části programu zazní kratší skladby
komorních souborů školy, v druhé části
pak autorská Vánoční mše pro sóla, dětský
sbor a orchestr, kterou napsal ředitel
českolipské ZUŠ Marek Kučera.

řekl za ZUŠ Česká Lípa výše zmíněný
Marek Kučera.
Koncert je pořádán za dobrovolné
vstupné, které podpoří činnost projektu
Sociální automobil Farní charity Česká
Lípa, který již jedenáct let sváží zdravotně
hendikepované děti do školy a ze školy
z různých koutů Českolipska.
Přijďte podpořit dobrou věc a užít si
krásnou porci vánočního kouzla.

Darem
čištění koberců

Vyčištění koberců v kancelářích
administrativní budovy zdarma obdržela
Farní charita Česká Lípa darem od
českolipské firmy PD Dědek speciální
úklidové práce.

„Koncert je vrcholem našich akcí
nejen v době adventu. A desetileté
výročí se musí náležitě oslavit.
Kromě našich či spřátelených
souborů vystoupí na koncertě
i sólistka Alena Hellerová, již znají
posluchači Pražského jara,
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 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
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