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

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Doksy uspořádaly 
sbírku věcí 

Baziliku rozezní 20. prosince tradiční Vánoční koncert ZUŠ Česká Lípa 
Sláva budiž pro hendikepované děti, resp. pro Sociální automobil, který 
již devět let sváží tyto děti do školy a ze školy. 

Koncert ZUŠ pro 
hendikepované děti  

Na benefičním představení se na 
jednom pódiu sejdou žáci i učitelé 
ZUŠ Česká Lípa a ZUŠ Počernice 
Praha a dětský pěvecký sbor MD 
Talent. 

V první části programu zazní kratší 
skladby komorních souborů školy,         
v druhé části pak autorská Vánoční 
mše pro sóla, dětský sbor a orchestr, 
kterou napsal ředitel českolipské ZUŠ 
Marek Kučera. 

Do této mše se zapojí všichni výše 
zmínění pod vedením dirigenta             
a učitele ZUŠ Česká Lípa Pavla Hrice. 

20. 12. se odehraje první koncert již       
v 10 hodin pro pro veřejnost, 
mateřské a základní školy, široká 
veřejnost je pak zvána do českolipské 
baziliky na 18:00. 

„Tento koncert pro Farní 
charitu Česká Lípa má 
devítiletitou tradici. Jsme rádi, 
že ji můžeme každoročně 
udržovat a rozvíjet,” 
řekl za ZUŠ Česká Lípa výše zmíněný 
Marek Kučera. 

pokračování na druhé straně 

Tradiční sbírku ošacení připravily opět po půl 
roce pracovnice sociálního odboru Městského 
úřadu Doksy. Do sbírky se mohl zapojit kdokoli 
a přinést oblečení a věci všeho druhu, které již 
nepotřebuje mít doma ve skříni.  

Darů se šešlo mnoho, kromě oblečení i velké 
množství hraček. Dva plné tranzitní vozy pak 
rozvezly věci do Charitního šatníku v České 
Lípě, resp. v Novém Boru.  

Věci ze sbírky poslouží nejen uživatelům 
Azylového domu Jonáš v České Lípě, v Novém 
Boru a Dobranově, sociálně slabým klientům      
z České Lípy, z Nového Boru a přilehlých obcí, 
ale i klientům ze Zařízení pro zajištění cizinců      
v Bělé-Jezové.  

„Děkujeme srdečně dárcům, občanům 
města Doksy za jejich štědrost                   
a zaměstnankyním městského úřadu za 
upořádání a organizaci tradiční dokské 
sbírky, která je organizována dvakrát 
do roka již několik let,” 
poděkovala za Farní charitu Česká Lípa vedoucí 
Charitního šatníku Irena Hrnčířová. 

Tříkrálová sbírka 2017 | 1.–15. ledna 2017 | příspěvek bude použitý na provoz Sociálního automobilu



Měsíčník vychází zdarma                                                                                                               19/2016
 

 

 

 

 

 

www.fchcl.cz    

Koncert je pořádán za dobrovolné 
vstupné, které podpoří činnost projektu 
Sociální automobil. 

„Všechny sbírkové a další 
aktivity směřujeme převážně na 
projekt Sociální automobil. Je to 
služba, na kterou se skládají sami 
rodiče hendikepovaných dětí, 
města, z nichž vozíme děti,              
a právě dárci, partneři                     

a sponzoři, ať formou nákupu 
srdíček, Tříkrálovou sbírkou či 
tímto kouzelným koncertem 
talentovaných žáků nejen naší 
umělecké školy. Srdečně 
děkujeme, že na nás stále myslíte. 
Bez vás by to nešlo,” 
řekla na adresu všech podporovatelů 
Sociálního automobilu ředitelka Farní 
charity Česká Lípa Eva Ortová. 

Azylový dům Jonáš – Zákazníci 
módního řetězce, textilního diskontu 
KiK přispívají od roku 2015 pravidelně 
do zákaznické sbírky, jež se zaměřuje 
na azylové domy pro matky s dětmi.  
V každé ze 190 prodejen KiK v Česku 
mohli zákazníci až do března letošního 
roku přispívat do speciálně 
označených pokladniček.  
Krásný výtěžek 114 999 Kč z prodejen 
KiK v Libereckém kraji byl na konci 
října předán z rukou zástupců 
společnosti pracovnicím a klientkám 
Azylového domu Jonáš v České Lípě, 
který poskytuje ubytování matkám či 
otcům s nezaopatřenými dětmi v těžké 
životní situaci bez střechy nad hlavou.  

„Jsme rádi, že jsme se stali 
součástí tohoto projektu, 
výtěžek sbírky bychom rádi 
využili ke zvelebení prostorů        
a pokrytí nákladů na aktivity 
pro děti,“ 

říká Kateřina Malečková, 
vedoucí Azylového domu 
Jonáš.  

„Navíc dovybavujeme 
nový azylový dům              
v Dobranově. Část daru 
proto bude směřována          
i na nákup vybavení nové 
pobočky,” 
dodává Malečková. 

Vzhledem k tomu, že KiK působí ve 
všech regionech České republiky            
a počet svých prodejen meziročně 
navyšuje, rozhodl se směřovat pomoc 
do jednotlivých krajů.  

„Naším cílem je být vnímaný 
jako loajální regionální partner. 
A proto směřujeme naše CSR 
aktivity do všech krajů. 
Zákazníci tak mají jistotu, že 
přispívají neziskovým 
organizacím v místě jejich 
bydliště. Nesmírně nás potěšilo, 
že celkový výtěžek sbírky 
přesáhl 1,4 milionů korun, 
navíc zákazníci z Libereckého 
kraje patřili k jedněm 
z nejštědřejších,“ 
říká František Wagner, jednatel 
společnosti KiK pro Českou republiku 
a Slovensko. 

Koncert ZUŠ  
pro hendikepované děti 
pokračování z první strany 

Zákazníci KiK z Libereckého 
kraje vybrali přes sto tisíc korun 

Teplota se již pohybuje kolem nuly a Charitní 
šatníky mají nedostatek zimního ošacení. Máte 
doma bundy, mikiny, zimní obuv či rukavice 
pro děti, které již nikdo nenosí? Rádi to 
zprostředkujeme jiným. Poptávka po zimním 
oblečení je příliš velká a my ji nedokážeme 
uspokojit.  
Pokud máte doma ošacení z níže uvedeného 
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 řeknete a my si 
pro ně zajedeme. 

„Srdečně děkujeme za pomoc. A vězte, 
že čím dříve, tím lépe. Zima se blíží,”
požádala dárce vedoucí Charitního šatníku 
Irena Hrnčířová.  

Zima se blíží           
a šatník postrádá 
ošacení 

Seznam  
potřebného ošacení: 

• Novorozenci – veškeré 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 

Rychlý kontakt  
na případný odvoz ošacení:  

487 829 874, 608 978 233 nebo 
satnik@fchcl.cz  

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. 
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Klub Koule NZDM – V nízkoprahovém 
klubu založili v minulém měsíci dvě 
zájmová uskupení – fotbalový oddíl            
a hudební kapelu. Obě formace vznikly 
z popudu klientů a za podpory 
kompetentních pracovníků klubu.  
Fobalový klub v nízkoprahu již                    
v minulosti fungoval. Byl však rozpuštěn 
po odchodu bývalého pracovníka, který 
jej měl na starosti a vedl tréninky.  
Současný stav v klubu Koule je ovšem 
této sportovní aktivitě po příchodu 
nového zaměstnance opět nakloněn. 

Jiří Stožický zde totiž může uplatnit své 
letité zkušenosti z trénování florbalu. 
Pomáhat s trénováním bude i nový 
zahraniční dobrovolník Nicola ze 
Španělska. 
Činnost v podobě pravidelného 
sportovního režimu v kolektivu, přípravy 
a účasti na turnajích, smysluplná 
seberealizace a aktivní trávení volného 
času, to vše je pro mladistvé ze sociálně 
vyloučené lokality ideální aktivitou.  
Tým má i přes chladné počasí stále ještě 
venkovní tréninky na hříšti ZŠ Dr. M. 
Tyrše, poté se přesune do tělocvičny.  

„Chceme trénovat, abychom se 
mohli účastnit zápasů a turnajů 
mezi dalšími nízkoprahy. Cítíme, 
že jsme v tom dobří,” 
řekl jeden ze šestice hráčů fotbalového 
týmu z nízkoprahového klubu Koule. 
Jiná skupina mladistvých klientů, která 
naopak tíhne k umělecké realizaci, 

požádala o pomoc vedoucí klubu Míšu 
Novákovou.  

„Chtěli začít hrát spolu jako 
kapela. Proto jsem jim vzala           

z domova vlastní klávesy                 
a kytaru, klienti si další nástroje 
přinesli,” 
řekla o vzniku kapely vedoucí. 
Mladí muzikanti se scházejí v prostorách 
klubu každý den po škole. Také proto, 
že si z vlastní iniciativy domluvili na 
polovinu prosince svůj první koncert pro 
své přátele, rodiče a zaměstnance Farní 
charity Česká Lípa. Koncertní repertoár 
budou tvořit nejen romské tradicionály, 
ale v předvánoční době také koledy.  

„ Jsme rádi, že jsme schopni tuto 
aktivitu podpořit. Pro kapelu 
sháníme ještě nějakou starou 
aparaturu, aby vynikly i hlasy 
zpěváků. Proto, pokud snad 
někdo o něčem víte, dejte nám 
prosím vědět,” 
dodává vedoucí klubu. 

Dobrovolnické centrum – Ukrajinky Kate 
a Natalii, Gruzínky Anuka a Salome, 
Španělé Patricia a José a Ruska Masha, 
jejich tváře jsme v průběhu roku vídali       
v České Lípě. Žili u nás, dobrovolničili        
a získávali zkušenosti v rámci 
mezinárodní akce Erasmus+.  
Jedna z posledních velkých akcí, na 
kterých se naši dobrovolníci podíleli, byl 
City Cross Run, běžecký závod pro 
veřejnost centrem České Lípy. Většina 
dobrovolníků pomáhala při organizaci 
závodu a v průběhu akce podporovali       
a motivovali běžce. Španěl José pak 

dokonce Farní charitu Česká 
Lípa a Erasmus+ reprezentoval 
jako závodník.  

„Bál jsem se, aby běžci 
nebyli při závodě příliš 
přemotivovaní, ale když 
závod začal, hned jsem 
cítil, že si to většina běžců 
přišla užít a pokusit se ho 
dokončit. Jako já,” 
říká o závodě s úsměvem 

možná jediný španělský účastník.   
Velkou chválu pak pěli na akci jako 
takovou všichni zahraniční dobrovolníci.  

„Tohle byla největší a nejpestřejší 
oslava, jakou jsme během našeho 
roku v České Lípě zažili,” 
řekla o akci Masha.  

„Přeji České Lípě více takových 
akcí. Tohle bylo jedinečné,” 
nechala se slyšet Natalii. 

„Cítili jsme se jako součást 
velkého týmu, který chce odvést 
co nejlepší práci pro závod i pro 
běžce,” 
dodala Masha. 
Jako by tato slova symbolicky popsala 
celé roční počínání Erasmáků v České 
Lípě.  
Všichni zúčastnění pomáhali a sami si 
odnesli spoustu zkušeností, ať z práce       
v projektech Farní charity Česká Lípa, 
tak i na základních a středních školách, 
při spolupráci na akcích dalších 
neziskových organizací a jiných institucí. 
Farní charita i město zažily                            
s dobrovolníky krásný rok plný 
nevšedních okamžiků. Věříme, že 
dobrovolníci na naše město nikdy 
nezapomenou.  
Nyní přivítejme novou šestici 
dobrovolníků, ale o tom až příště. 
Každopádně projekt Erasmus+ v České 
Lípě nekončí a naopak s elánem 
pokračuje dál. 

První zahraniční dobrovolníci  
pomohli City Cross Runu a po roce nás opustili 

Koule má svůj tým a kapelu.  
Chybí jí však aparatura. 
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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 16 let své 
existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě, Novém Boru 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 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 
INFORMAČNÍ LINKU 

608 777 577

Sudoku (lehké, středně těžké, obtížné)

Pomozte nám udržet naše služby a projekty.
STAŇTE SE PARTNERY, AŤ JIŽ JEDNORÁZOVOU ČI STÁLOU PLATBOU.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.

Zakupte si srdce na 
Sociální automobil

s vlastním textem za 
100 Kč.

Více na webu www.fchcl.cz. 

Centrum pro pěstounské rodiny – 
Kromě tradičního vzdělávání pěstounů 
a mimořádné aktivity v podobě 
zorganizování semináře pro pracovníky 
charitních projektů pod názvem 
Poruchy attachmentu zrealizovaly 
pracovnice Centra i tzv. Klub pro 
pěstounské rodiny.  
Do klubu se zapojili jak čeští, tak                
i zahraniční dobrovolníci. Právě proto 
mohl klub poskytnout zábavnou 
formou pro většinou malé děti i učení 
anglického jazyka.  

„Celé jsme to směřovali k tématu 
ročních období. Co v jakém 
období nosíme na sobě, jaké 
aktivity v určitých ročních 
období děláme. A nejen formou 
rozhovorů, ale i formou 
anglických písniček,” 

řekla pracovnice centra Petra 
Vyšohlídová. 
Klub také nabídl výchovně vzdělávací 
hry všeho druhu, které se zaměřily 
například na navazování přátelských 
vztahů, na nacvičování pravidel 
chování, na postřeh či procvičování 
paměti. České dobrovolnice pak 
pomohly dětem a pěstounům                   
s domácímy úkoly. 
Klub si pěstouni, děti i pracovnice 
pochvalují. 

„Nejen kvůli pomoci                        
s doučováním strašně rádi tenhle 
klub navštěvujeme. Na mě 
samotnou je mnohdy školní látka 
příliš a neumím pomoci,” 
říká jedna ze starších pěstounek. 

Klub pro pěstounské rodiny rozvíjí i angličtinu 


