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Centrum pro pěstounské rodiny – Jana 
Glaserová, vedoucí Centra pro 
pěstounské rodiny (CPR) byla                          
v dubnovém čísle Týdeníku Českolipsko 
na ploše dvou stran zpovídaná v rámci 
rubriky Rozhovor týdne. Jana tak mohla 
veřejnosti zprostředkovat informace              
o současné práci Centra pro pěstounské 
rodiny. 
Jana pohovořila o tom, jak CPR poskytuje 
dlouhodobou i krátkodobou 
pěstounskou péči, jak pomáhá rodinám   
s péčí o pěstounské děti, poskytuje jim 
odborné poradenství, ale i čas na 
odpočinek a relaxaci, stejně tak, jak 
pracuje s pěstounskými dětmi. Pro 
Centrum pro pěstounské rodiny je totiž 
důležitá celá pěstounská rodina se všemi 

problémy, které může pěstounství 
přinášet, ať už dětem, tak i jejich 
náhradním rodičům. Důležité však je, že 
každý problém se dá řešit a je dobře, že 
od roku 2013 má každý pěstounský rodič 
ze zákona dáno, aby měl sepsanou 
dohodu o doprovázení s nějakou 
organizací z registru sociálně-právní 
ochrany. A tou je právě také Centrum pro 
pěstounské rodiny. 
Jana hovořila také o tom, jak se                      
i pracovnice Centra neustále vzdělávají, 
nyní v oblasti Terapeutického rodičovství. 
Je totiž nutné, aby i pracovnice, nejen 
náhradní rodiče, dokázali citlivě reagovat 
na chování dítěte, které si s sebou přináší 
do rodiny různé formy traumat ze svého 

raného období, v němž například nemělo 
bezpečnou pečující osobu. 
Zajímavé také je, že se Jana od veřejnosti 
často doslýchá spíše negativní reakce na 
tento druh péče. Domnívá se, že to plyne 
z neznalosti dané problematiky a malé 
informovanosti. I proto Centrum pro 
pěstounské rodiny dělá veřejnosti osvětu 
na téma pěstounství a mimo jiné pořádá 
vždy na podzim Den pro náhradní 
rodičovství (letos 10. 10. 2019) s projekcí 
filmů, besedou i odbornou přednáškou. 

Rozhovor je k přečtení na 
stránkách Deníku.cz pod 
názvem Jana Glaserová: Lidé si 
nedokáží představit, jaké 
problémy děti bez rodičů řeší. 

V roce 2019 slavíme 19 let a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   
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v Týdeníku 
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Dobrovolnické centrum – Po několika 
letech tahání pneumatik, výplní z lednic         
a likvidace bezdomoveckých ubikací 
dobrovolníci poprvé v rámci akce 
Ukliďme Česko vyrazili do srdce města – 
městského parku a okolí, parku                       
u mariánského kostela, k Dětskému hřišti 
28. října, ale také po dobranovských 
cestách a za Sociální ubytovnu v Novém 
Boru.  

Ačkoli měli dobrovolníci plné pytle, i tak 
se například v České Lípě zdálo vše takřka 
čisté.  

„Bylo to krásné dopoledne plné 
legrace a hřejivého pocitu. Do 
akce se zapojilo na 30 
dobrovolníků a jejich dětí,“  
řekla k akci vedoucí Dobrovolnického 
centra Dita Krčmářová. 

Azylový dům Jonáš – Pro mladistvá 
děvčata ubytovaná v Azylovém domě 
Jonáš a žačky Praktické školy                      
v Moskevské ulici proběhla přednáška 
zaměřená na téma první menstruace. 
Přednáška se uskutečnila díky 
spolupráci s firmou TZMO Czech 
Republic s. r. o., jejíž zástupkyně přijely 
do České Lípy přednášet a odměnily 
účastnice přednášky dárkovými taškami 
se spoustou různých vzorků 
hygienických potřeb. 
Nouzový pokoj – V posledních dvou 
měsících přišla na Nouzový pokoj 
matka s dítětem, která utekla od 
agresora z domácího násilí. V průběhu 
čtrnáctidenního pobytu, kdy byly 
vyřešeny různé náležitosti a matce byla 
poskytnuta psychologická pomoc, jim 
byl zajištěn přechod na Azylový dům 
Jonáš v České Lípě.  
Obdobný problém řešila i těhotná 
žena, která utíkala před bývalým 
partnerem, agresorem. Pracovnice jí 
pomohly s evidencí na úřadu práce          
a s vyřízením dávek hmotné nouze. 
Těhotná žena se poté přestěhovala do 
zajištěného ubytování v Domě 
humanity v České Lípě.  
Na Nouzový pokoj byl také vzat 
manželský pár, přičemž muž byl po 
výkonu trestu. Kromě střechy nad 
hlavou jim byla poskytnuta pomoc            
s vyřízením dávek hmotné nouze                 
a s vyřízením průkazu zdravotní 
pojišťovny. Manželé byli poté ubytováni 
na pokoji na Sociální ubytovně                   
v Novém Boru. 
Díky dárcům Farní charity Česká Lípa 
všichni ubytovaní na Nouzovém pokoji 
v průběhu pobytu dostávali 
potravinovou a materiální pomoc              
z potravinové banky a z Charitního 
šatníku. 

Azylový dům Jonáš – Studenti a učňi ze 
Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, 28. října 2707, p. o.   

a výchovná poradkyně a metodička 
prevence Ing. Ivana Školová již 
třetím rokem po sobě podpořili 
klientky z Azylového domu Jonáš       
a jejich děti. 
Před dvěma lety zafinancovali žáci 
školy ubytovaným z Azylového 
domu Jonáš výlet do Zooparku 
Doksy, kam se vypravili společně           
s nimi. Minulý rok nakoupili žáci 
sladké odměny a uspořádali pro 
klientky s dětmi den plný aktivit            

v areálu dubického koupaliště. Letošní 
rok v dubnu žáci uspořádali podobnou 
akci ve volnočasovém areálu v Žizníkově, 

nakoupili také buřty a celý společně 
strávený den zakončili opékáním.  

„Klientky i děti z Azylového domu 
Jonáš jsou každoročně z podpory 
mladých lidí nadšení. Dárky, které 
děti klientek žákům vyrábějí, jsou 
toho důkazem,“  

svěřila se vedoucí Jonáše Marie Hrdá. 
Všem žákům, škole i paní Školové patří 
jménem Farní charity Česká Lípa za tyto 
aktivity co nejvřelejší srdečné 
poděkování. 

Dobrovolníci uklidili Českou Lípu, 
Nový Bor i Dobranov 

Žáci SOŠ a SOU Česká Lípa již třetí 
rok podpořili azylový dům 
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Klub Koule NZDM – Všem žákům, kteří 
mají problémy s prospěchem či potřebují 
pomoci s učivem, nabízí Farní charita 
Česká Lípa v době letních prázdnin 
bezplatné doučování.  

Doučování bude individuální, výuku 
povede zaměstnanec Farní charity Česká 
Lípa, učitelka a speciální pedagožka Bc. 
Hana Loňková. 

Pokud vy či váš potomek či blízká osoba 
potřebujete, resp. potřebuje připravit na 
reparát nebo se zlepšit v v předmětech, 
které takříkajíc nejdou, napište přímo 
Haně Loňkové na e-mail lonkova@fchcl.cz 
či na telefon Klubu Koule NZDM 775 953 
465. 
Tato forma podpory je pro děti od 6 do 
26 let a je zcela zdarma. 

Přípravy na dar od Ikea, Modus věnoval světla 

Charitní šatníky – V obchodech 
Tesco probíhalo hlasování                     
v soutěžním programu „Vy 
rozhodujete, my pomáháme“                
o nejzajímavější projekt podporující 
komunitní život. Zákazníci se poté 
rozhodovali, komu vhodí žeton, který 
získali za zakoupený nákup.  
Klub Koule NZDM využije vyhraných 
10.000 Kč v regionální soutěži za třetí 
místo na podporu terénního 
programu.  

„Chceme oslovovat klienty pro 
náš klub přímo venku na ulici   

a získaný obnos nám pomůže   
s propagací našich aktivit. 
Děkujeme obchodnímu řetězci 
Tesco za příležitost,“  

řekla k soutěži vedoucí Klubu Koule 
NZDM Marcela Jeništová. 
Soutěž pořádal Tesco Stores ČR. a. s. 
spolu s Nadačním fondem Tesco            
a Nadací rozvoje občanské 
společnosti.

Podpora nízkoprahového  
klubu zákazníky Tesco 

Klub Koule NZDM – V nízkoprahovém 
klubu Koule se vše schyluje k 20. červnu, 
kdy přijede 50 dobrovolníků z IKEA, aby 
celý prostor klubu vybavili nábytkem            
v hodnotě 250.000 Kč, který Farní charita 
Česká Lípa získala na začátku roku                 
v hlasovací soutěži.  
Tomu předcházely návštěvy designéra 
IKEA, který postupně s pracovíky Koule 
hledal to nejideálnější řešení, jak daný 
prostor navrhnout (viz foto), stejně tak  

intenzivní úprava interiéru. Starší 
klienti klubu pomáhali malíři          
a zedníkovi Pavlu Rothovi, 
zaměstnanci Farní charity Česká 
Lípa, stěhovali, likvidovali již 
nepoužitelný nábytek, 
obrušovali okna a dveře.                  
V prvních týdnech během června 
je na programu natírání oken, 
rámů dveří a topení, na závěr 
položení nového linolea.  
Celému prostoru již však 
dominuje devatenáct nových 
prachotěsných stropních svítidel, 

které formou daru věnovala 
českolipská firma Modus, 
největší výrobce svítidel na 
českém trhu. 

„Byli jsme potěšeni 
okamžitou kladnou 
reakcí pana jednatele 
společnosti Modus na 
naši prosbu. Přijel se 
podívat do prostoru          

a poradil nejvhodnější                       
a ekonomicky nejúspornější druh 
osvětlení, které bylo během dvou 
týdnů kompletně nainstalováno. 
Navíc nám sdělil, že celý průběh 
soutěže o čtvrtmilionovou výhru       
s napětím sledoval na sociálních 
sítích,”  

dodala za Farní charitu Česká Lípa Dita 
Krčmářová.  
Den otevřených dveří nového prostoru se 
chystá na 10. července. 

Bezplatná pomoc s doučováním 
v době letních prázdnin
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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 ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny, 
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, 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 VOLEJTE 487 829 871

Sudoku  

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

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. 

Partner zpravodaje 

Naši společensky odpovědní partneři a dárci

Kadeřnictví pro klienty  
Jonáše a ubytovny 
Azylový dům Jonáš, Startér – Bývalá 
zdravotní sestra onemocněla v poměrně 
mladém věku nemocí, která jí neumožnila 
vrátit se po rodičovské dovolené                    
k původní profesi. Z tohoto důvodu 
absolvovala rekvalifikační kurz kadeřnice  
a dále se vzdělává formou jednodenních 
kurzů.  
Po jednom kurzu, kde se školila ve stříhání 
nových, moderních účesů, požádala 
sociálně aktivizační službu Startér                     
v Novém Boru, zda by si mohla domluvit 
praxi u klientů žijících na Sociální 
ubytovně a v Azylovém domě Jonáš. Na 

základě této žádosti byly domluveny 
termíny a místo konání. Během dvou dnů 
a několika hodin tak paní na praxi stříhala 
zdarma děti i rodiče ze Sociální ubytovny  
i maminky s dětmi na Azylovém domě 
Jonáš.  

„Máme velkou radost, že se u nás 
paní kadeřnici líbilo a že jsme 
mohly pomoci tomuto dobrému 
úmyslu,“  
řekla pracovnice Startéru Kateřina 
Fabiánová. 

Mrazák pro Charitu 
Azylový dům Jonáš, Startér – Skupina 
anonymních dárců vybrala mezi svými 

přáteli 6.000 Kč na nákup nového 
pultového mrazáku, který již měsíc jede na 

plné obrátky a slouží         
k uskladnění pečiva, 
másla a dalších potravin 
dovážených                           
z Potravinové banky 
Liberec. Tyto potraviny 
pak slouží ve stavu nouze 
matkám a rodinám              
s dětmi z Azylových 
domů Jonáš či 
ubytovaným na 
Nouzovém pokoji na 
Sociální ubytovně                
v Novém Boru. 
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