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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.

Den pro náhradní
rodičovství v České Lípě
Centrum pro
pěstounské rodiny – Dne
17. října se v České Lípě
koná druhý ročník
celodenní akce, která je
obsahově sestavena
z několika částí vhodných
pro veřejnost, studenty,
pedagogy i odborné
pracovníky.

“Cílem je
připomenout
veřejnosti, že děti
v pěstounské péči
jsou mezi námi,
a pedagogům
předat odborné
informace
o specifikách dětí
v náhradní rodinné
péči, předat jim
zkušenosti, jak
s těmito dětmi
pracovat, jak k nim
přistupovat a jakými
způsoby začleňovat
tyto děti do
společnosti,”

řekla k akci vedoucí
Centra Jana Glaserová.
Od 8:30 a od 16:00 bude
v kině Crystal zdarma
k vidění britská komedie
Philomena s následnou
diskuzí, od 10:30
proběhne v kavárně
Doo–Bop Union
minikonference
s odborníky k tématu
Specifikace dětí
v náhradní rodinné péči –
vývojová traumata a jejich
vliv na chování dítěte.
Akci pořádá Centrum pro
pěstounské rodiny Farní
charity Česká Lípa a z. s.
LAG Podralsko v rámci
místního akčního plánu
rozvoje vzdělání MAP
Českolipsko
a Novoborsko II. během
Týdne náhradního
rodičovství, který je
součástí kampaně
Libereckého kraje Mít
domov a rodinu
“Samozřejmost nebo
vzácnost”.

Jeden rok
v azylovém domě
Azylový dům Jonáš – Paní Lucie
strávila v azylovém domě v České
Lípě téměř rok. V polovině letošního
roku se odstěhovala i se svým
půlročním synem do podnájmu.
Pracovnice Jonáše jí při té příležitosti
položila několik otázek týkajících se
pobytu v azylovém zařízení.

teplá voda, sprcha, kuchyňská linka,
možnost mýt nádobí v dřezu s tekoucí
vodou – připadalo mi to jako malý
zázrak. Přišla jsem s prádlem
načichlým kouřem a plesnivinou
z bytu a najednou jsem ho mohla
vyprat v pračce a vše začalo vonět.
Vnímala jsem vše jako nový start.

Vzpomínáte si, s jakými
pocity jste do Jonáše
nastupovala? Co jste tehdy
prožívala?

Co považujete za největší
přínos vašeho pobytu
v azylovém domě? Co vám
pomohlo? Co jste se
naučila?

Jo, tak to si pamatuju velice dobře. To
nejdůležitější byla úleva a vděčnost,
že mám jako těhotná kam jít, že
nepřijdu o dítě. V předcházejícím
bydlišti jsem žila v naprosto
nevyhovujících podmínkách a navíc
v problematickém vztahu
s partnerem, do toho by dítě přijít
nemohlo. Takže – úleva, štěstí. To
další, co jsem vnímala, byl pro mě
obrovský komfort bydlení. Teplo,

www.fchcl.cz

Jednoznačně individuální plánování
se sociální pracovnicí. To pro mě byla
největší motivace. Vždy jsem si
naplánovala nějaký cíl a se sociální
pracovnicí jsme rozvrhly jednotlivé
kroky k jeho dosažení.
Pokračování na str. 2
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Jeden rok v azylovém domě
Pokračování ze str. 1

Podporovaly a pomáhaly mi
i ostatní pracovnice. Přínosem pro
mě byla i setkání s panem farářem
Pavlem Morávkem z Nového
Boru. A co jsem se naučila? Vážit si
maličkostí a být za ně vděčná. Mám
větší jistotu, věřím, že svůj život
budu zvládat. Poznala jsem, že
existuje spousta dobrých lidí.

A co pro vás bylo
v azylovém domě nejtěžší?
Těžké pro mě bylo už to, že jsem
tady musela být. Když jsem si
uvědomila, že celá moje rodina žije
normálním způsobem v normálních
bytech, docházelo mi, jak jsem si
zkomplikovala život. Ale asi to tak
mělo být. A pak těžce nesu, když
vidím, jak se my klientky někdy
chováme jako děti, které potřebují
neustálý dohled a kontrolu. Někdy
je mi z toho trapně.

Co pro vás znamenalo
narození syna Sebastiána?
Začátek nového života. Jako bych
se já sama znova narodila.
Obrovská záplava štěstí. Jasně vím,

že chci být ta, kdo ho vychová. Chci
mu dát krásně dětství, to
neznamená, že musí být bohaté.
Nebo mu ho aspoň nezkazit. Já na
svoje dětství moc ráda vzpomínám
a ráda bych to dopřála i jemu.

Čeho byste chtěla v dalším
životě dosáhnout?
Především vychovat malého, jak
nejlépe to dovedu. Chtěla bych se
naučit zvládat stresové situace.
Nechci být už závislá na sociálních
službách, z toho plyne, že se už
nechci stýkat s bývalými kamarády.
Až půjde Sebíček do školky, najdu
si práci. Dovedu si představit např.
práci poštovní doručovatelky nebo
prodavačky knih či drogerie. Ale
klidně budu pracovat i pod městem
na úklidu či úpravě prostor. Až
začnu vydělávat, ušetřím si na větší
byt. Těším se na svůj život.

Děkuji za rozhovor
a přejeme vám do nové
etapy života, aby vše vyšlo
tak, jak si představujete
a přejete.

Výlety a letní aktivity s klienty
Klub Koule NZDM, Centrum pro
pěstounské rodiny, Azylový dům
Jonáš – Pracovníci Klubu Koule
trávili čas s dětmi na koňské farmě
ve Sloupu v Čechách, koupali se
v Pihelu, navštívili zámek
v Zákupech, připravili dětem
dobrodružství s mobilní aplikací na
výletě v Doksech nebo se učili, jak
výtvarnými technikami renovovat
starý nábytek.
Pracovnice Centra pro pěstounské
rodiny připravily pro své klienty
příměstský tábor, při němž
navštívily s dětmi Zoo v Děčíně,
hrály stolní hry, sportovaly, ale také
rozvíjely dětskou kreativitu různými
workshopy.

Maminky s dětmi z azylového domu
trávily léto u vody, mnohokrát
stanovaly v Dubici, navštěvovaly
soukromé letní kino v areálu
azylového domu, kde se promítaly
pohádky, děti stanovaly na zahradě,
pracovnice připravily spolu
s maminkami letní podvečerní
bojové hry pro děti a pokračovaly
v rozšiřování kulinářských
schopností a zpracovávaly meruňky
na všechny možné způsoby –
knedlíky, koláče, rýžové nákypy
nebo marmelády. V neposlední
řadě se maminky staraly o záhony,
na nichž během roku pěstují bylinky
a zeleninu.

Zima se blíží a šatník
postrádá ošacení
Charitní šatník – Teplota se
k ránu někdy pohybuje
kolem nuly a Charitní
šatníky mají nedostatek
zimního ošacení. Máte
doma bundy, mikiny, zimní
obuv či rukavice pro děti
a nikdo to již nenosí? Rádi
to zprostředkujeme jiným.

“Poptávka po zimním
oblečení je příliš velká
a my ji nedokážeme
uspokojit,”
řekla vedoucí Charitních
šatníků Ludmila
Špindlerová.

Pokud máte doma ošacení
ze seznamu, budeme rádi,
když nám je doručíte do
šatníku či do našich
kontejnerů na textil
v České Lípě v ulici
Dubická či v Novém Boru
v ulici Purkyňova, nebo
nám řekněte a my si pro ně
zajedeme.
Seznam potřebného
ošacení:

• Dětské (6–15 let) – zimní
bundy, zimní obuv,
kalhoty, mikiny, rukavice
• Pánské – zimní bundy,
zimní obuv, mikiny,
kalhoty
• Dámské – zimní bundy,
dámské kalhoty, legíny
• Ložní prádlo, ručníky,
záclony, deky, polštáře
Dary ze sbírky budou
sloužit uživatelům
Azylového domu Jonáš
v České Lípě
a v Dobranově, sociálně
slabým klientům z České
Lípy, z Nového Boru
a přilehlých obcí a klientům
ze Zařízení pro zajištění
cizinců v Bělé-Jezové.

“Srdečně děkujeme za
pomoc. A vězte, že
čím dříve, tím
lépe. Zima se blíží,”
dodala Ludmila
Špindlerová.

Pomozte
nám vyrobit
dárky na
adventní trhy
Máte nápad, jste
kreativní? Chcete
nám pomoci?
Budeme srdečně rádi,
když vyrobíte jakékoli
dárky.
Do 28. listopadu si je
rádi kdykoli a kdekoli
vyzvedneme.
www.fchcl.cz
Farní charita
Česká Lípa

www.fchcl.cz

• Novorozenci – veškeré
ošacení

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.

info@fchcl.cz / 487 829 871
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Finanční podpora od měst
a nadací v roce 2018
Město Česká Lípa

Město Žandov

• 500 000 Kč – provozní náklady
Azylového domu Jonáš

• 5 000 Kč – provoz Sociálního automobilu

• 399 000 Kč – provoz služby
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Klub Koule

• 3 000 Kč – provoz Sociálního automobilu

Město Kamenický Šenov
Město Jestřebí

• 50 000 Kč – provoz služby sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Startér

• 2 000 Kč – provoz Sociálního automobilu

• 43 680 Kč – osobní náklady
řidičů Sociálního automobilu

• 60 566 Kč – nákup oblečení, hraček
a vybavení pro děti z Azylového domu
Jonáš díky sbírce na prodejnách

• 20 000 Kč – prevence kriminality –
představení zájmových činností
a volnočasových aktivit
klientům Nízkoprahového klubu pro děti
a mládež Klub Koule
• 32 090 Kč – činnost Dobrovolnického
centra
• 10 556 Kč – organizace kulturně
společenské akce Masopustní veselí

Město Nový Bor
• 70 000 Kč – osobní náklady
zaměstnanců sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Startér

KIK textil a Non-Food,
spol. s r. o.

Nadace KB a. s., Jistota
• 52 800 Kč – hrazení obědů dětem
klientů sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Startér

Nadace Euronisa
• 50 000 Kč – volnočasové
aktivity Nízkoprahového klubu pro děti
a mládež Klub Koule

Škoda Auto, a. s.
• 30 000 Kč – pohonné hmoty a opravy
pro službu Sociální automobil

• 50 000 Kč – osobní náklady
zaměstnanců Azylového domu Jonáš

Nadace rozvoje občanské
společnosti

• 26 000 Kč – osobní náklady
řidičů Sociálního automobilu

• 22 389 Kč – individuální projekt na
podporu hendikepovaného chlapce
Šimona Pačese

Město Doksy
• 15 000 Kč – provozní náklady Azylového
domu Jonáš Dobranov

Město Cvikov
• 10 000 Kč – osobní náklady
zaměstnanců sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Startér

Město Zákupy
• 6 000 Kč – osobní náklady
řidičů Sociálního automobilu

www.fchcl.cz

Kanálové triko
podpořilo mladé
muzikanty

Nadace Just CS
• 15 000 Kč – nákup matrací pro Azylový
dům Jonáš

“Všem městům i nadacím srdečně
děkujeme za podporu našich
služeb a klientů,”
Eva Ortová, ředitelka Farní charity Česká
Lípa

Klub Koule NZDM – Po vzoru světových
metropolí se v České Lípě vyrábějí tzv.
kanálová trika. Stojí za nimi Českolipané,
kteří chtějí nejen potěšit obyvatele města,
ale zároveň přispět na dobrou věc.
Kanálové tričko spatřilo světlo světa na
sklonku loňského roku v rámci akce Advent
s Ozvěnou. Bylo jich tehdy vyrobeno na 100
ks a výtěžek přispěl nadačnímu fondu
Ozvěna, který pomáhá dětem s vadou
sluchu.
O půl roku později se kanálové triko
vyrábělo na českolipském hudebním
festivalu Všudybud. Do výroby se zapojilo
mnoho dobrovolníků a výtěžek z 42 kusů
triček zajistil nový mixážní pult mladým
muzikantům z nízkoprahového klubu.
Klub Koule NZDM, který slouží mladý lidem
ze sociálně vyloučených lokalit trávit
smysluplně volný čas, má novou hudební
zkušebnu, která funguje necelý půl rok
a aktivně v ní tráví čas na 10 mladých lidí.

“Srdečně děkujeme Českolipskému
kanálovému tričku za dar,”
poděkovala za Klub Koule Marcela
Jeništová.
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Zdravotně hendikepovaný Šimon
dostal příspěvek na koupací pomůcky

Sudoku
(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

zajistit snadnější manipulaci
s chlapcem a pomohou rodičům
snížit fyzickou náročnost mytí,”
řekla k situaci paní Pražská.

“Jak chlapec roste, je rok od roku
těžší Šimonka mýt, navíc se často
vzpouzí, proto jsme s Charitou ani
chvilku neváhali s pomocí,”
dodala Anna Pražská.
Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS) poskytla rodině Pačesů
z prostředků sbírkového projektu Pomozte
dětem 22 389 Kč na nákup pomůcek ke
koupání pro jejich devítiletého syna.
Finance obdrželi také díky paní Pražské
z Farní charity Česká Lípa.
Šimon v minulosti prodělal dětskou
mozkovou obrnu, kvůli které je upoután na
invalidní vozík. Projektová manažerka Farní
charity Česká Lípa Anna Pražská vyslyšela
s posvěcením vedení organizace žádost
rodičů, kteří přišli s prosbou o finanční
příspěvěk na koupací lehátko a plovací
límec. Paní Pražská následně pomohla
rodině sepsat úspěšnou žádost v rámci
individuálního projektu č. 819157
s názvem Pomůcky ke koupání, a výrazně
tak ulehčila rodině v tíživé situaci.

“Kompenzační pomůcky
zakoupené z příspěvku pomohou

"Touto cestou bychom Vám chtěli
poděkovat za finanční pomoc při
nákupu pomůcek pro našeho
postiženého syna Šimonka Pačese.
Jeho úsměv je pro nás největší
odměna v tom celodenním boji
s jeho nemocí. Ještě jednou velké
díky,"
řekla na adresu nadace a Farní charity
Česká Lípa za celou rodinu maminka
Šimona.
Kromě osobního poděkování od rodičů
přišel paní Pražské a Farní charitě Česká
Lípa za pomoc i krásný obrázek od
samotného Šimona.

“Moc mě to překvapilo a zároveň
strašně potěšilo,”
řekla na závěr paní Pražská.

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
www.fchcl.cz

