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Dobrá praxe sociálně aktivizační služby Startér
Hrozilo odebrání
dětí, pomohlo
propojení
s rodinou

Startér – Pracovnice sociálně aktivizační
služby úspěšně pomáhají rodinám
s dětmi s jejich existenčními problémy,
např.: udržet si nebo najít vhodné
bydlení, a to i přesto, že například
romským rodinám, které doposud
bydlely a platily nájem, je najít ubytování,
kvůli neochotě pronajímatelů, nadlidský
úkol. Dále podávají společně žádosti
nadacím, poskytují rodinám potravinovou
i materiální pomoc, pomáhají jim navázat
komunikaci s širší rodinou, která je
v mnoha případech pro řešení svízelných
situací velmi důležitá. Zde jsou dva
příklady dobré praxe a skvělé práce
našich pracovnic.

Nad matkou
samoživitelkou se
dvěma dětmi visela
hrozba ztráty bydlení
kvůli neuhrazenému
nájemnému, což by
následně vedlo
k odebrání dětí a jejich
umístění do Zařízení
pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Pracovnice Startéru v této věci
kontaktovala rodinu klientky a za
přítomnosti všech uspořádala tzv.
případové setkání, na kterém zapříčinila
nastavení plánu spolupráce všech
zúčastněných při řešení dosavadní
krizové situace.
Farní charita Česká Lípa poskytla
bezúročnou půjčku ze svého vlastního
sociálního fondu na úhradu části
dlužného nájemného, aby mohlo dojít
k prodloužení nájemní smlouvy do konce
letošního roku, a tím tak byla odvrácena
hrozba odloučení dětí od matky. Zároveň
byla klientce zajištěna individuální

psychologická pomoc, stejně tak
podpora spolupráce se členy z širšího
rodinného kruhu. V neposlední řadě pak
klientka začala intenzivně spolupracovat
se sociální pracovnicí na bodech z tzv.
prevence krizové situace, aby nemusela
řešit stejné problémy po uplynutí
prodloužení nájemní smlouvy.

Nenechat se odmítnout
Druhým příkladem je matka
samoživitelka s jedním dítětem, která se
přistěhovala z Ústeckého kraje.
Pracovnice pomáhala klientce navázat
komunikaci a spolupráci s úřadem práce
a zajistit dávky státní sociální podpory.
Aby mohly být klientce přiznány a
vypláceny dávky státní sociální podpory,
na kterých byla klientka se synem zcela
existenčně závislá, musel být vyřešen
jeden zádrhel, a to sehnat od
pronajímatele z Ústecka řádné vyúčtování
nájemného. Pracovnice nejenže po
několika týdnech vyúčtování od
pronajímatele, který nejprve řádné
vyúčtování odmítal vystavit, skutečně
získala, ale pomohla také matce zajistit si
u nadace úhradu obědů v mateřské škole
pro svého syna a sehnat si práci.

Pomozte
nám vyrobit
dárky na
adventní trhy
Máte nápad, jste
kreativní? Chcete
nám pomoci?
Budeme srdečně rádi,
když vyrobíte jakékoli
dárky.
Do 25. listopadu si je
rádi kdykoli a kdekoli
vyzvedneme.
www.fchcl.cz

www.fchcl.cz

Na začátku prosince se Farní
charita Česká Lípa účastní
tradičních vánočních trhů ve
Vlastivědném muzeu a galerii
v České Lípě.

V době adventu je obzvlášť
srdečné myslet na druhé.

K prodeji má připravené výrobky,
které společně vytvářeli klienti
a zaměstnanci Farní charity
Česká Lípa s dvěma cíli:

Vyrábíte ve volném čase zajímavé
věci, jste jednotlivec či skupina
lidí? Napište nám:

Prodej výrobků podpoří Sociální
automobil pro zdravotně
hendikepované děti. Službu, díky
které jezdí každý den děti do
školy a ze školy z mnoha obcí na
Českolipsku.
Zároveň prodaný výrobek potěší
nakupující a následně i duši a oko
obdarovaného. Výrobky budou
cenově dostupné všem bez
rozdílu věku.

Přidejte se k nám a udělejme
společně radost jiným.

daruj@fchcl.cz / 608 346 731
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Do úprav terénu se
zapojily i děti z Hamru

Palačinka na náměstí
při City Cross Run

počasí byl terén již
značně poničený,
hlína byla v mnoha
místech odplavena,
z míst vyčnívaly
kameny.

Azylový dům Jonáš
Dobranov – V posledních
letních dnech měli
zaměstnanci a klienti
Azylového domu Jonáš před
sebou náročný úkol, ale jelikož
si jej zvolili sami a dobrovolně
se do něj zapojili, i přes
nepřízeň počasí si jej moc užili.
Nerovný terén na pozemku
dobranovského azylu si již
dlouho říkal o úpravu, vlivem

Zeminu na srovnání
terénu poskytla
darem jedna
spřátelená
českolipská stavební firma
a krom výše zmíněných se do
úprav zapojily také děti
z Dětského domova se školou
Hamr na Jezeře za asistence
denní vychovatelky Petry
Doubkové.
Na nerovném pozemku tak
díky zásahu vzniklo opět
dětské hřiště i zahrada na
pěstování zeleniny i různých
druhů bylin.

Elektrické vybavení od
Nadace Olgy Havlové

skořicovým cukrem
nebylo nijak znát.

Dobrovolnické centrum –
V rámci městské sportovní akce
City Cross Run & Walk Česká
Lípa 2019 byl na náměstí T. G.
M. mimo jiné stánek se stále
populárnější Palačinkou Farní
charity.
Od dopoledních hodin se ve
stánku vystřídalo na deset
dobrovolníků, z nichž někteří
vyráběli palačinky prvně, což ale
na výsledné chuťovce
s čokoládou, marmeládou či

Azylový dům Jonáš – Díky
Výboru dobré vůle Nadace
Olgy Havlové byl pořízen nový
pultový mrazák a deset kusů
teplovzdušných konvektorů.
Mrazák je umístěn
v prostorách českolipského
azylu a je využíván pro
dodávky mražených potravin,
případně i těch s krátkou
dobou expirace, které dodává
Potravinová banka Liberec.
Vzhledem ke stáří a kapacitě
současných mrazáků byl nový
velkokapacitní mrazák více než
nutností. Nyní je možné
přijmout veškeré potraviny bez
potřeby okamžitého rozdání,

www.fchcl.cz

poděkovala za Dobrovolnické
centrum koordinátorka akce
Renata Dvořáková.
Během dne byly prodány
palačinky v hodnotě 6.915 Kč.
Částka následně podpořila
aktivity Sociálního automobilu,
který sváží zdravotně
hendikepované děti do školy
a ze školy.

Příspěvek z oblasti
Prevence kriminality

aby byly následně
k dispozici pro lidi
v nečekané nouzi.
Deset nových
konvektorů bylo
rozmístěno po
jednotlivých
pokojích klientů.
Azylový dům Jonáš
sídlí ve starší budově
a v zimních měsících je v něm
chladno, i přesto, že je vytápěn
ústředním topením. Při silném
větru totiž zima prochází
dřevěnými okny a přitápění
přímotopy je nejdostupnější
způsob zajištění tepla. Díky
novým přímotopům je zajištěn
tepelný komfort na pokojích,
kde jsou matky s malými
dětmi.

„Děkujeme našim
báječným
dobrovolníkům za
pomoc, všem, kteří
s námi mlsali pro
dobrou věc, a městu
za příležitost být
součástí skvělé akce,“

Koule patří do
komunitního plánu
města a pomáhá dětem
a mladistvým ze sociálně
vyloučených lokalit nebýt
závislými na systému
sociální pomoci.

Klub Koule NZDM – Město
Česká Lípa podpořilo v rámci
dotačního programu v oblasti
prevence kriminality na rok
2019 nízkoprahový Klub Koule
NZDM bezmála dvaceti tisíci
korunami.

Klub vytvořil na sklonku
minulého roku vlastní
fotbalový klub, v němž se
mladší klienti klubu angažují
v rolích hráčů a starší klienti
v rolích trenérů. A právě za
částku 19.535 Kč byly
zakoupeny dresy, míče a další
hráčské propriety.
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Nové svozové linky pro
hendikepované děti
Sociální automobil – Od nového školního
roku opět vozí dva tranzitní vozy každý den
23 zdravotně hendikepovaných dětí
z mnoha koutů Českolipska do
specializovaných škol v České Lípě.
Sociální automobily každé školní ráno vyráží
na tři svozové linky. První linka sváží děti
z České Lípy, další dvě linky přiváží do školy
děti z Nového Boru, Skalice u Nového Boru
a ze Sloupu v Čechách. V opačných
směrech jezdí Sociální automobily ve dvou
odpoledních linkách. Dvě polední linky
poté sváží děti po České Lípě, Zákupech,
Provodínu a Jestřebí.
Sociální automobil je nevýdělečná aktivita,
která pomáhá rodičům v intenzivní péči
a dětem se zdravotním hendikepem

Sudoku

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

poskytuje pocit samostatnosti a utužuje
jejich sociální vztahy mimo školu.

„Každoročně od nás dostávají
rodiče možnost vyjádřit se
k poskytované službě v našich
anonymních dotaznících. A opět
jsme rádi, že službu hodnotí kladně.
Je to krásný pocit, když navíc víme,
že za ní nestojíme jen my, ale
i města, organizace a všemožní
dárci včetně členů Klubu přátel
Sociálního automobilu,“
řekla vedoucí Sociálního automobilu Irena
Hrnčířová.

Azylový dům Jonáš –
Již čtvrtý rok po sobě
přispěla logistická fi rma
Ewals Cargo Care
fi nančním darem
20 000 Kč na provoz
azylových domů v České
Lípě a Dobranově. Farní
charita Česká Lípa tímto
srdečně děkuje.

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 19 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, Novém Boru a v Mimoni, 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 se zdravotním postižením a lidem znevýhodněným na trhu práce
a upcyklační dílnu Provoz 13. 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 fi nančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871
www.fchcl.cz

