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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.

Hokejové hvězdy
podpořily Sociální
automobil
Sociální automobil – Martin Muzikant
a Sportovní centrum Česká Lípa uspořádali na
konci července druhý ročník benefiční akce
s názvem Hvězdy českého hokeje vs. Česká
Lípa. Díky této aktivitě byl podpořen provoz
Sociálního automobilu příspěvkem 10 000 Kč.

Párty na lodích –

charitní neckyáda
nabrala vysoké otáčky

Na Zimním stadionu v České Lípě se
uskutečnilo hokejové utkání, kterého se
zúčastnili také známí hokejisté z let minulých,
ale i současných.
pokračování na str. 2

Nová Srdce pro
Sociální automobil.
Nově i přes internet!
Sociální automobil – Srdečně děkujeme všem,
kteří si v rámci městských slavností Česká Lípa
zakoupili nová srdce na Sociální automobil,
čímž tak přispěli na jeho činnost. Po velké
poptávce jsme také zahájili kampaň Srdce pro
Sociální automobil přes internet. Máte tak
jedinečnou možnost si přes internetový
formulář, který naleznete na stránkách
www.fchcl.cz, vytvořit své vlastní Srdce
s vlastním textem a ve vámi vybrané barvě,
určit platbu v hotovosti či bankovním
převodem, stejně tak si sami zvolit výši
příspěvku, za jaký si jej pořídíte.

Jedno z posledních srdcí od maminky klienta.
www.fchcl.cz

Krásnými kostýmy se to letošní rok jen hemžilo (jedna z postav z Alenky v říši divů).
foto: Kristýna Brožová

Rekordních 26 plavidel, spousta legrace, radost až na kost
a nejpodařenější neckyáda za mnoho let opět v organizaci Farní
charity Česká Lípa. Akce proběhla v rámci červnových městských
slavností v České Lípě a přilákala na břeh stovky, ne-li tisíce
diváku.
pokračování na str. 3

Nadace Agrofert
a GCP podpořily naše projekty
Sociální automobil, Startér – Nadace
Agrofert podpořila částkou 50 000 Kč
projekt sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Startér. Částka bude
použita na mzdy zaměstnanců této
sociální služby, která pomáhá
převážně na Novoborsku a Cvikovsku
rodinám s existenčními problémy.

Nadace GCP poté podpořila projekt
Sociální automobil částkou 11 000 Kč
na úhradu pohonných hmot, jelikož
tento projekt sváží každý den
hendikepované děti do školy a ze
školy. Srdečně za oba příspěvky
děkujeme.
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Hvězdy podpořily
Sociální automobil
pokračování ze str. 1
Sociální automobil – Za všechna slavná
jména zmiňme především hokejového
reprezentanta Tomáše Plekance, který byl
také u předání šeku zaměstnankyni Farní
charity Česká Lípa Barboře Plačkové.
Poděkování pak patří nejen organizátorům
akce, ale především návštěvníkům, kteří
dobrovolným vstupným přispěli na provoz
služby pro hendikepované děti.
Srdečně děkujeme za celou akci a zdravíme
všechny účastníky i účinkující jménem
našich klientů ze Sociálního automobilu.

Barbora Plačková přebrala šek od organizátora M. Muzikanta a hokejisty T. Plekance.

Všudybud a 20 let
dobrovolnické služby

Tábor pro pěstouny
s mezinárodním přesahem
Centrum pro pěstounské
rodiny – Zaměstnankyně
Centra připravily pro děti
svých klientů týdenní
příměstský tábor a společně
navštívily zákupský zámek,
koupaliště v Benešově nad
Ploučnicí a NPP Peklo, kde
mimo jiné opékaly špekáčky.
Kromě výletů byly pro děti
během týdne připraveny
různé hry a soutěže.

Prostor k prezentaci měla EVS i na festivalovém pódiu.
Dobrovolnické centrum – Na
českolipském hudebním
festivalu Všudybud se slavilo
20 let Evropské
dobrovolnické služby.
Velké množství mladých lidí
s chutí cestovat a sbírat nové
zkušenosti bylo ideální pro
takovouto slávu.
Je zvláštní, že Evropská
dobrovolnická služba slaví 20
let a teprve loni dorazila díky
Farní charitě Česká Lípa do
našeho města. Pozdě ale
přeci.
Tato PR aktivita, do které se
zapojilo všech šest

zahraničních dobrovolníků
z Erasmu+ však neznamenala
jen radost, ale i dlouhé
přípravy a dokonce vaření.
Naštěstí v tom ani tentokrát
nebyli Erasmáci sami. Ruku
k dílu přidali studenti
Euroškoly, kteří jim pomohli
den předem připravit národní
pochutiny. Jídlo bylo určeno
návštěvníkům, aby nebyli jen
zavaleni informacemi, ale
mohli si během druhého
festivalového dne pochutnat
na pirožkách, koláčích
a cukroví dle národních
receptů.

Při této příležitosti přijel na festival
propagační autobus, který se stal součástí
areálu a centrem informací o aktivitách EVS.
www.fchcl.cz

Po celou dobu pracovnicím
asistovaly i dvě zahraniční
dobrovolnice z projektu
Erasmus+ Nataša a Káťa.
Příměstský tábor tak nejen
pobavil děti, ale zároveň
pomohl pěstounům si na
několik hodin a dní
odpočinout. Ve věku babiček
a dědečků totiž není vůbec

jednoduché se po celý den
starat o dítě, natož o děti.
Hezký postřeh k táboru měla
zahraniční dobrovolnice
Nataša:

„Významným přínosem
pro děti bylo, že zažily
pocit přátelství a důvěry.
Užívaly si otevřené
a vstřícné atmosféry. Tento
tábor nám pomohl
zamyslet se také nad
druhými, dozvědět se něco
o nich a také zjistit, že lidé
mohou být dobří, ať jsou
jakékoliv národnosti.”

(zprava) Nataša, Nina, Káťa a Petra s dětmi v Zákupech.

16. číslo

léto 2016

Párty na lodích –
charitní neckyáda nabrala vysoké otáčky
pokračování ze str. 1

Šmoulí posádka v čele s Gargamelem.

Duo Jech a syn svou lodí opět okoulilo publikum.
Posádky Černé perly a Mužů v černém z nízkoprahového klubu Koule.
Plavidla hýřila barvami i nápady,
kromě vodáckých nadšenců a spolků
se do ní zapojilo dokonce i vedení
města se svou raftovou první pomocí.
Jeden a půl kilometru dlouhý úsek
zvládly některé posádky projet bez
úhony, jiné na již značně poničených
torzech, dvě posádky musely
dokonce opustit potápějící se
plavidla a do cíle doplavat. Všem
patří neskonalý obdiv za čas, který
věnovali výrobě lodí.
Organizátor akce Farní charita Česká
Lípa vyslala na vodu hned čtyři
plavidla. Do neckyády se zapojili
sociální pracovnice i holky a kluci
z nízkoprahového klubu Koule,
zahraniční dobrovolníci z projektu
Erasmus+ i zaměstnankyně
Azylového domu Jonáš a sociálně
aktivizační služby Startér.

Součástí neckyády je již druhým
rokem i námořní bitva, která po celou
trasu baví diváky. Některá plavidla
stříkala po okolních lodích
i návštěvnících vodou z kbelíků či
vodních pistolí, jiní házeli chlebové
koule. Na vodě jel kolotoč, tank
i plovoucí družina Karla IV.,
Šmoulové, piráti, Muži v černém nebo
kompletní osazenstvo z Burtonovy
pohádky Alenka v říši divů.

Osm postav z Burtonovy Alenky v říši divů.

Káťa, zahraniční dobrovolnice
v České Lípě, která neckyádu zažila
prvně v životě, na dotaz, co jí přišlo
na neckyádě nejlepší, odpověděla:
„Nešlo o to, kdo zvítězí, ale byla to
prostě párty na lodích, s bláznivými
kostýmy a smíchem.” A tak je to
naprosto v pořádku.
foto: Kristýna Brožová

Vodní kolotoč se po celou dobu opravdu točil dokola.

Klienti nízkoprahu za
hranicemi, při tanci a na brigádě
Klub Koule NZDM – Začátkem léta
vycestovali klienti klubu Koule na
výměnný pobyt mládeže do Polska,
který byl zaměřen nejen na vytváření
mezinárodních vazeb, ale v podtextu
měl i téma ekologie. Byl určen dětem
z menšin a týdenní pobyt absolvovali tři
romští klienti, jeden z nich absolvoval již
úspěšně výměnný pobyt loňský rok
v Rumunsku.

www.fchcl.cz

Klub Koule také během léta poskytoval
nadále prostor svému tanečnímu
souboru složenému z klientů služby
například formou víkendového
soustředění spojeného s přenocováním
v klubu.
Za velký úspěch pak považují sociální
pracovnice nízkoprahu úspěšnost
starších klientů při shánění letních

brigád, s čímž jim pracovnice pomáhaly.
Většina klientů práci našla, díky čemuž si
mohli vydělat finance na vlastní
volnočasové aktivity a další důležité
věci.
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Zapojování nových
dobrovolníků a výjezdy
za hranice
Dobrovolnické centrum – Kromě
přípravy a realizace PR aktivity
v rámci festivalu Všudybud se
zahraniční dobrovolníci loučili
s žáky ZŠ Partyzánská účastí na
sportovním dnu školy.
Dobrovolnice Eliška vycestovala
do Arménie na školení v rámci
Erasmus+ a paní učitelka Lenka
byla vyslána na školení na Kypr.
Proběhly jazykové workshopy na
ZŠ Slovanka a ZŠ Jižní a do aktivit
Dobrovolnického centra byla
zapojena nová dobrovolnice
Míša, která ve spolupráci
s pediatricko-psychologickou
poradnou doučuje romského
chlapce Fabricia.
Do projektu Erasmus+ byly
zapojeny další dvě dobrovolnice
Sudoku (středně těžké, obtížné)

Zážitkový týden pro děti
ze sociálně slabých rodin

Eliška a Veronika. Obě pak
navštívily na tři dny polský
Kwidzyn, aby se posléze mohly
s dalšími čtyřmi dobrovolníky
účastnit na stejném místě
mezinárodního setkání mládeže.
Do Polska tak odcestovali
studenti z obchodní akademie,
průmyslové školy, Gymnázia
Česká Lípa a Gymnázia Mimoň.
Dobrovolnické centrum dále
proškolilo dva dobrovolníky
Veroniku a Daniela, kteří jedou
v září na roční EVS projekt do
Rakouska.
Velkým letním dobrodružstvím
bylo v závěru obstarávání víz pro
účastníky zářijového
mezinárodního projektu a pro
novou dobrovolnici Anuku.

Startér – Sociální aktivizační
služba z Nového Boru
připravila pro děti svých
klientů tzv. PříSASkový tábor
(SAS – sociálně aktivizační
služba, pozn. red.).
V pěti dnech děti společně
s pracovnicemi služby
navštívily města a místa
z našeho okolí, tyto výlety
pak spojily s hraním různých
her a s koupáním.
Navštívili Cvikov a jeho okolí,
cestou opekli buřty a zahráli
si několik kolektivních her, ve

cvikovském pivovaru se pak
stavili na zmrzlině.
V dalších dnech navštívili
například koupaliště ve
Sloupu v Čechách, prošli se
přes NPP Peklo z České Lípy
do Zahrádek, kde si opekli
uzenky, zajeli se podívat do
Doks na zoopark, vykoupali
se v Máchově jezeře
a vlakem společně odjeli
zpět na Sociální ubytovnu
v Novém Boru a ke svým
rodinám.

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.
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

