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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V roce 2016 slavíme 16 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

Nasměrování
k náhradní rodinné
péči

Vybíráme nové
zahraniční dobrovolníky

Centrum pro pěstounské rodiny – Kromě
stěhování na novou adresu Masná 88 v centru
České Lípy sepsali zaměstnanci pěstounského
centra minulý měsíc dohody o výkonu
pěstounské péče s dalšími dvěma pěstouny.
Zároveň bylo poskytnuto poradenství dvěma
osobám zajímajícím se o pěstounskou péči. Ti
vyhledali službu naší organizace a projevili
zájem o náhradní rodinnou péči. Zájemci byli
podrobně informováni o radostech a úskalích
pěstounské péče a následně byli odkázáni na
příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,
kde dále mohou podat žádost a případně se
připravit na převzetí dítěte do péče.

V Dubici je nový
kontejner na textil
Charitní šatník – Nový kontejner, do něhož
mohou lidé vhazovat ošacení, které bude dále
sloužit sociálně slabším spoluobčanům, byl
umístěn k vrátnici u Johnson Controls
Automobilové součástky v Dubické ulici
v České Lípě. Kontejner je veřejně přístupný.
Neslouží tedy pouze zaměstnancům zmíněné
firmy, ačkoli z jejich popudu byl přistaven.
Děkujeme srdečně nejen zaměstnancům
Johnson Controls, ale i majiteli kontejneru,
firmě Dimatex, za zapůjčení.

Sally z Gruzie a Nataša z Ukrajiny vyhlížejí závěrečné tři měsíce v našem městě.
Ačkoli s námi naši zahraniční
dobrovolníci budou ještě tři
měsíce, během nichž si vyzkouší
další workshopy pro děti
i mladistvé, dobrovolník Pavel
nezahálí a již vybral novou šestici
jmen, kterou bude od října opět
hostit Farní charita Česká Lípa
v našem městě. Jsou to Nicola
z Itálie, Santi ze Španělska, Nino
z Gruzie, Erlinda z Albánie, Sonia
z Arménie a Anastazia z Ukrajiny.

Jak probíhá takový výběr
dobrovolníků?
Výběr jsme začali již v prosinci
loňského roku. Osvědčený způsob, jak
dát mladým vědět, je sociální síť. Pak
se již přihlášky jen hrnuly. V průběhu
pouhých 2 týdnů se přihlásilo

Kontejner na textil u Johnson Controls
www.fchcl.cz

neuvěřitelných 101 zájemců. Já na
oplátku posílal zpět informace
v našem info packu, náš vlastní
dotazník a mnohé další dokumenty.

Odkud byli zájemci o roční pobyt
v našem městě?
Celkem se přihlásilo 76 mladých žen
a 25 mužů z celkem 17 zemí světa.
Přihlášky jsme dostali i od zájemců
třeba z Ghany nebo Ugandy.
pokračování na str. 2

„Prvořadým cílem
programu Erasmus+ je
mladé lidi něčemu
naučit. Není to tak, že
my přijímáme mladé do
projektu proto, aby nám
pomohli.”
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Žáci pomáhali
dětem
z Azylového
domu Jonáš
Dobrovolnické centrum – Studenti SOŠ
a SOU v České Lípě uspořádali pro děti
a maminky z Azylového domu Jonáš v pátek
20. května výlet do mini ZOO v Doksech.
„Osud těchto dětí není rozhodně
jednoduchý, a proto se naši studenti rozhodli
trochu jim ho zpříjemnit. Přání studentů
pomoci, podělit se s druhými, kteří pomoc
potřebují, a to formou svého času
věnovaného pro radost, bylo naplněno
krásným výletem,” říká o akci metodik
prevence Mgr. I. Školová ze SOŠ a SOU.
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Vybíráme nové zahraniční
dobrovolníky
pokračování ze str. 1

Jaký byl klíč k výběru?
Stěžejní byl motivační dopis, v něm se
dozvíte nejvíce. Jakou má kandidát
motivaci, co si již případně o našem
městě a EVS programu zjistil. Pak
samozřejmě také zkušenosti. Naši
Erasmáci zde působí v aktivitách
s dětmi a mládeží. Je tedy důležitá
určitá předešlá zkušenost. K tomu
i jazyková vybavenost a ochota se učit.
Mnozí často nevnímají, že prvořadým
cílem programu Erasmus+ je mladé
lidi něčemu naučit. Není to tedy tak, že
my přijímáme mladé do projektu
proto, aby nám oni pomohli. Je to
přesně naopak. Abychom je něčemu
naučili a oni to pak mohli zužitkovat ve

Po pročtení všech dokumentů
následovala druhá fáze – skype hovory.
Přeci jen je potřeba mít na paměti, že
papír snese všelicos. Do uzšího výběru
pak postoupilo 12 kandidátů. Skype
hovory byly zaměřené především na
zjišťování jejich představ, očekávání,
ale i obav, na jejich motivace, jejich
přirozený vztah k práci s dětmi
a mládeží a na mnohé další.
Každý hovor vždy trval minimálně
hodinu a sledovali jsme vše, včetně
třeba neverbální komunikace. Je velmi
těžké vybírat kandidáta, který má přijet
na celý rok, pracovat zde s dětmi
a mládeží a zvládnout kulturní šok,
osamění, jazykovou bariéru a mnohé
další. Rizik je hodně a nelze je úplně
eliminovat.

Studenti přinesli do celé akce nejen
svůj čas, energii a úsměv, ale také
finanční částku. Cestu vlakem
i vstupné uhradili z vlastních
prostředků.
Nutno podotknout, že se nejedná o jedinou
akci tohoto druhu. Podobný výlet uskutečnili
studenti i v loňském roce. V předvánoční
době vzali děti na pohádku, donesli i spoustu
hraček a již nepotřebného oblečení.
„Do budoucna se již obě strany těší na další
spolupráci,“ dodala na závěr Školová.

Šestice zahraničních dobrovolníků v prezentačním stánku Erasmus+.
vlastním životě, a to především
v oblasti uplatnění na trhu práce.
Dost často tento princip mnozí
nechápou, a to včetně zapojených
organizací, a mylně se domnívají, že
Evropská dobrovolná služby má
znamenat, že dobrovolník pomáhá
druhým. Opak je pravdou.
Především druzí, tým, zapojení
profesionálové, pomáhají
dobrovolníkovi. Jistě, i další se v rámci
aktivit učí, děti, mládež i my, kdo se
točíme okolo. Nicméně středobodem
je mladý účastník, který na
erasmovskou zkušenost vyráží. A to je
potřeba mít vždy na paměti.

Klientky s dětmi z azylového domu se studenty
SOŠ a SOU na výletě v Doksech.
www.fchcl.cz

Takto byla vybrána i ona šestice,
která dorazí v listopadu?

Tito dobrovolníci mají našemu městu
a mládeži přinášet pozitivní poznání
a zkušenost. Zajistit toto, to není vůbec
snadné. Je to tak trochu “kupování
zajíce v pytli”. Po skype hovorech bylo
vybráno šest budoucích Erasmáků.
V říjnu letošního roku se tak budeme
loučit se Sally, Mashou, Patri, Natashou,
Kate a Josém a budeme vítat novou
šestici mladých nadšenců, kteří se těší,
jak budou napomáhat mladým
z našeho města růst a rozšiřovat si
obzory.
Partner zpravodaje

50% částkou na výrobě zpravodaje se podílí Reklamní agentura Deus (prodeus.cz), zajišťující
výrobu reklamy a provozující
regionální zpravodajský server
www.i–noviny.cz a měsíčník
Lípa.
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Nízkoprah má
nový taneční
soubor
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Soutěž o nejlepší
bramborák vyhrál
nadšený amatér
Azylový dům Jonáš – Sociální
pracovnice novoborské pobočky
azylového domu uspořádaly spolu
s klienty soutěž o nejlepší
a nejchutnější bramborák.
I tato aktivita ukázala některým
klientům, jak chutné mohou být
pokrmy, jejichž základ tvoří
nejzákladnější suroviny, a jak
jednoduché je uvařit si je doma.

Taneční soubor tvoří děvčata i chlapci.
Klub Koule NZDM – Nová vedoucí pracovnice
nízkoprahového klubu Koule, který primárně
slouží k motivaci klientů ze sociálně vyloučených
lokalit ke vzdělání a nezávislosti na systému
sociální pomoci, založila v klubu nový taneční
soubor.

Klienti byli navzájem nadšeni z toho,
kolik druhů a s jakými surovinami lze
bramboráky připravit. Vznikly
bramboráky z chleba, s kari kořením
připomínající opečenou čínu, ale

také, jak dokázal jeden z klientů,
bramborák plný slaniny, kterým
následně překryl celý talíř.
Vítězem soutěže se stal právě
slaninový bramborák pana Michala,
který na azylový dům přišel poté, co
se rozhodl zkoncovat s pitím, najít
střechu nad hlavou a přetočit svůj
život k lepšímu. Pan Michal nemá
kuchařské vzdělání ani praxi, ale chce
se stát kuchařem. Má tak svůj sen,
který ho žene kupředu za lepšími
zítřky.

Ten bude sloužit k reprezentaci nízkoprahového
zařízení nejen na různých tanečních přehlídkách,
ale i festivalech a dalších společenských
a kulturních akcích.
Klub má již s tanečním souborem zkušenosti,
neboť doposud jednomu tanečnímu souboru
poskytoval prostory ke zkoušení.
Založením nového souboru našly volnočasovou
aktivitu nejen stávající klienti klubu, ale do klubu
díky němu přišly i nové děti, které mají, ostatně
jako většina klientů klubu, výchovné problémy.
Zaměstnanci klubu tak díky tomu mohou
s novými klienty pracovat a rozvíjet jejich sociální
kompetence.

Klienti novoborské pobočky azylového domu se sociální pracovnicí (druhá zleva)

Preventistka přednášela žákům o šikaně

Barbora Plačková, preventistka FCHCL
www.fchcl.cz

Startér – Zaměstnankyně sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Startér a preventistka Farní charity
Česká Lípa Barbora Plačková i minulý
měsíc přednášela společně
s psychologem Stanislavem Opelkou
a tiskovou mluvčí a pracovníkem
prevence českolipské policie Ivanou
Balákovou na ZŠ Horní Police a SOŠ
a SOU 28. října.
Tématem přednášky byla opět šikana
a kyberšikana. Interaktivní cestou bylo
žákům vysvětlováno, co (kyber)šikana
je, jaké má následky a jak se

(kyber)šikaně bránit. Ivana Baláková
pohovořila o tom, jaké jsou tresty za
tyto aktivity, Stanislav Opelka rozebíral
osobnosti oběti a agresora a důvody,
proč šikana vzniká a jaké následky
může mít. Preventistka Farní charity
Česká Lípa se pak samostatně zabývala
kyberšikanou. Formou diskuze
a prezentace ukazovala žákům, jaká
jsou její rizika. Děti poté měly za úkol
samy přijít na to, jak předcházet tomuto
jevu a jak být na sociálních sítích
v bezpečí.
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Café Unionka
a MC Sluníčko
předaly darované
věci a zakoupily
srdce
Azylový dům Jonáš,
Sociální automobil – Café Bar Union
spolu s Mateřským centrem Sluníčko
uspořadaly pro Azylový dům Jonáš
a Farní charitu Česká Lípa sbírku
oblečení a potřebných věcí. Stejně tak
si obě provozovatelky Kateřina
Kučerová a Lucie Kulasová zakoupily
srdce na Sociální automobil, která
podpoří činnost této služby. Srdečně
tímto děkujeme za obě obdarované
služby oběma organizátorkám, stejně
tak i všem dárcům, kteří se do sbírky
zapojili.

Dětský den
na ubytovně
Sociální ubytovna Nový Bor – Azylový
dům Jonáš s pobočkou v Novém Boru
a sociálně aktivizační služba Startér
spojily své síly a společně uspořádaly
před ubytovnou v Novém Boru pro
děti z Jonáše a ubytovny dětský den.
Pro děti byla tato aktivita radostí
a počasí akci přálo. Jedinou vadou na
kráse byla neuskutečněná návštěva
novoborských hasičů kvůli
neplánovanému hasičskému zásahu.
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Nová srdce se hrdě vozí na dveřích spolujezdce.

Srdce si může koupit kdokoli, kdo projeví zájem.

Darů ze sbírky se sešlo opravdu mnoho.

Dětského dne se účastnily děti společně s rodiči.

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 16 let své
existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Novém Boru pro ženy či otce 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 ubytovny v Novém Boru a Dobranově, 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 a společně s Biskupstvím litoměřickým Sociální farmu s. r. o. 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 BEZPLATNOU LINKU 608 777 577

www.fchcl.cz

