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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V roce 2017 slavíme 17 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

Sociální automobil
jezdí již do osmi
měst a obcí

“Je hezké,
že někoho zajímáme.”

Sociální automobil – Před zahájením nového
školního roku musel Sociální automobil
připravit nové svozové linky kvůli dalšímu
navýšení počtu zdravotně hendikepovaných
klientů, které automobil vozí do školy a ze
školy. Noví klienti ze Zákup a Jestřebí, resp. Srní
u České Lípy zapříčinili rozšíření svozových
linek na celkem dvě svozové linky ranní, dvě
polední a dvě odpolední. Dva tranzitní vozy tak
sváží a odváží děti a mladistvé z/do České Lípy,
Nového Boru, Kamenického Šenova, Zákup,
Jestřebí, Horní Police, Žandova a již zmíněného
Srní.

Charitní zemina
na vaše záhony
Sociální podnik – Jelikož je čas podzimních
příprav půdy a práce na zahradách, Sociální
podnik vám nabízí listovku z buku, lípy a břízy.
Jelikož je tato zemina lehká a nakypřující, je
vhodná na prokypření záhonu a s příměsí
kompostu vhodná i do květináčů.
Prodejní cena zeminy je 100 Kč za 80l pytel,
1 500 Kč poté stojí cca 3,5 m3 této zeminy
(sklápěcí nástavba tranzitního vozu FCH CL).
Zeminu vám rádi přivezeme do 10 km od
České Lípy zdarma, poté si účtujeme 15 Kč/km.

Objednávky u L. Špindlerové na
spindlerova@fchcl.cz či na 775 116 451.

www.fchcl.cz

Dětský den s Johnson Controls –
– Těmito slovy okomentovala tradiční
velkolepý dětský den jedna z maminek
z azylového domu a dodala:

“Děti si to strašně užily a my
s nimi.”
Ve spolupráci s Johnson Controls
Autobaterie uspořádali po desáté

zaměstnanci Farní charity Česká Lípa,
konkrétně zaměstnanci a klienti
nízkoprahového Klubu Koule, pro děti
z Azylového domu Jonáš z České Lípy
a Dobranova, Klubu Koule, sociálně
aktivizační služby Startér a pro děti
zaměstnanců Johnsonu v areálu
Charity Pirátský den dětí u příležitosti
zahájení školní docházky.

pokr. na další straně

Nejen Klub pro pěstounské
rodiny opět v provozu
Centrum pro pěstounské rodiny –
V rámci nového školního roku nabídlo
CPR pro své pěstouny opět
doučování za pomoci dobrovolníků
z Dobrovolnického centra Farní
charity.
Taktéž byl po prázdninách zahájen
i Klub pro pěstounské rodiny, v rámci
něhož proběhlo vzdělávání pěstounů
pod názvem Aby nebyl malér, aneb
jak lze pracovat s dětmi na téma
bezpečnosti zábavnou formou. Zde

se mohli pěstouni společně s dětmi
dozvědět, jak postupovat například
při zasažení elektrickým proudem, při
požáru či při zranění. Hravá forma
podání děti nesmírně bavila.
Na závěr je pěkné si připomenout, že
klíčové pracovnice CPR obecně
podporují kontakt dětí v pěstounské
péči s biologickými rodiči. V této
souvislosti se v předchozím měsíci
povedlo obnovit a navázat kontakty
hned ve dvou rodinách.
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Přípravy na národní
potravinovou sbírku
Máte chuť pomoci matkám či
otcům s nezaopatřenými dětmi
z Azylového domu Jonáš či
lidem z nouzových pokojů na
Sociální ubytovně? Chcete jim
pomoci nákupem trvanlivých
potravin, jako jsou konzervy,
instantní pokrmy, luštěniny či
těstoviny? Máte již třetí rok po
sobě jedinečnou možnost –
Potraviny pomáhají.

„Věříme, že budou dárci
štědří stejně jako loni. Ještě
nyní nám bere dech jeden
dárce, který sbírce věnoval
nákupní koš s potravinami
v hodnotě pěti tisíc korun,”

Tradičně se Farní charita Česká
Lípa zapojuje do
celorepublikové dobrovolnické
akce s názvem Potraviny
pomáhají, během které
v loňském roce v hypermarketu
Albert během jednoho dne
vybrala 35 banánových krabic
převážně trvanlivých potravin –
konzervy, polévky, trvanlivé
uzeniny, cukr, luštěniny,
těstoviny, rýži, olej, sirupy,
džemy, kompoty, čaje, mouku,
krupičku, piškoty, cereálie,
cukrovinky pro děti či nápoje
v obalech tetrapak.

Letošní rok se akce koná
v sobotu 11. 11. 2017 po celou
otvírací dobu hypermarketu
Albert na sídlišti Lada v České
Lípě.

Tyto potraviny putovaly pomoci
klientům služeb Farní charity
Česká Lípa – matkám či otcům
s dětmi v tísni a sociálně slabým
spoluobčanům.

Lidem, kteří nevědí, co přesně je
pro obdarované nejvhodnější,
pomáhají informační letáky
rozdávané v den akce u vstupu
do hypermarketu.

řekla pravidelná dobrovolnice
a zaměstnankyně FCH CL
Kateřina Malečková.

Všem hlasům, které se
v minulosti ptaly, jestli náhodou
akce neslouží zároveň jako
reklama výše jmenované
prodejny, dává Národní
potravinová sbírka
jednoznačnou odpověď. Do
sbírky Potraviny pomáhají se po
celé republice zapojují všechny
známé hypermarkety všech
značek.

Trávit volný čas jinak?
Jde to.
Klub Koule NZDM –
V nízkoprahovém klubu se mimo
jiné snaží ukázat dětem ze
sociálně vyloučených lokalit, že
jsou mnohé možnosti, jak trávit
volný čas aktivně a ne jen se
shlukovat v ulicích, průchodech
a na lavičkách.
Kromě toho, že se klienti aktivně
zapojili do organizace Dětského
dne s Johnson Controls, sami si
připravili v klubu tzv. rozloučení
s prázdninami. Připravili
občerstvení, uklidili a připravili
klub na samotnou akci, vymysleli
a zrealizovali soutěže pro své
mladší kamarády z klubu, zahráli
si na kytaru i zazpívali písně.
V průběhu září poté klienti
navštívili bazén, který si

www.fchcl.cz

Loučení s nejstarší
rodinou Dobranova

zamilovali, a těší se na další
návštěvy a také Den otevřených
dveří v největší volnočasové
organizaci ve městě v DDM
Libertin.
Klienti si prohlédli jednotlivé
klubovny a zhlédli několik
vystoupení tanečníků
a mažoretek. Pracovníci DDM je
seznámili s nabízenými
volnočasovými aktivitami, tedy
s kroužky pro děti a mladistvé,
které mohou celoročně
navštěvovat. Jelikož je několik
možností, aby byly kroužky
dostupné i pro děti ze sociálně
slabých rodin, nic nebrání tomu,
aby ve spolupráci s pracovníky
Koule a rodiči klienti využívali
svůj volný čas aktivně.

Azylový dům Jonáš
Dobranov – Po nejdéle
možném, tedy ročním
pobytu se odstěhovala
z azylového domu první
ubytovaná rodina v jeho
historii.
Šestičlenná rodina pana
G. se přistěhovala do
azylového domu poté, co
se dostala do existenční
krize, kdy se tehdejší
podnikatel pan G. zadlužil,
následně propadl drogám
a celá jeho rodina přišla
o střechu nad hlavou.
Vnitřní síla, postupná
schopnost sebereflexe
a v neposlední řadě i láska
celé jeho rodiny ho zbavila
závislosti na drogách
a odpracoval si veřejně
prospěšné hodiny za menší
delikty.
Za asistence sociálních
pracovnic, které mu
pomohly s komunikací
s úřady a s postupným
oddlužováním, začal
pracovat v dalším
z projektů Farní charity
Česká Lípa v tzv. Sociálním
podniku, kde se věnoval
sečím, a nyní pracuje díky
Charitě v Jizerských
pekárnách.
Pan G. i jeho žena, starající
se na rodičovské dovolené

o jejich nejmladší děcko,
nyní cítí znovu možnost
postavit se na vlastní nohy.
Ačkoli si uspořili finance na
kauci na byt, nebylo
snadné vzhledem k jejich
počtu najít podnájem.
Proto využili možnost
ubytování na Sociální
ubytovně v Novém Boru,
kterou taktéž provozuje
FCH CL.

„Pevně věříme, že se
jim bude dařit. Rodina
pana G. je od počátku
pobytu snaživá,
spolupracuje a plní si
své cíle. Přejeme jim,
aby měli možnost se
znovu bez potíží vrátit
do běžného života,“
řekla pracovnice
dobranovského Jonáše
Marie Hrdá.
Ostatní klienti spolu
s pracovníky pro rodinu
pana G. připravili společné
grilování na rozloučenou.

“Máme velkou radost,
že spolu naši klienti
dobře vycházejí
a dokáží si pomáhat,”
dodala Marie Hrdá.
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“Je hezké, že někoho zajímáme.”
pokr. z první strany

Organizování poprázdninového dne je
pokračováním tradičního dětského dne,
který byl po mnoho let pořádán
Charitou a Johnsonem přímo v termínu
oslav dětí díky projektu Blue Sky
Involve. Zaměstnanci obou pořadatelů
se během něj každoročně převlékají za
pohádkové postavy, kouzelníky či piráty.

“Je moc důležitý připravovat
takový program pro děti, kde se
mohou pobavit, něco nového

poznat a navíc získat odměnu.
Něco podobného budeme v menší
míře pořádat častěji s dalšími
maminkami z azyláku. Vlastně
jsme jim společně s paracovnicemi
něco podobného uspořádali už
o prázdninách. Měly bychom to
ale zvládnout i samy. Jsme přece
mámy,”
řekla jedna z klientek Azylového domu
Jonáš.

Během slunečného dopoledne se do
sobotní akce zapojilo na dvacet
dobrovolníků z řad zaměstnanců Farní
charity Česká Lípa a pět dobrovolníků
z řad zaměstnanců Johnson Controls.

“Bylo to bezvadný. Je moc prima,
že se tolik lidí zapojilo do této
akce, aby udělali radost dětem,
které moc takových příležitostí
nemají,”
dodala na závěr další z klientek.

Jonáš vaří a připravuje kuchařku

Azylový dům Jonáš – Kromě toho, že
každý týden ve středu dostávají sociálně
slabí klienti Farní charity potraviny
s prošlou dobou expirace, zajíždí tranzit
do Liberce do skladu Potravinové banky
pro jídlo určené k rychlé spotřebě.
V posledních týdnech šlo o různé masné
a mléčné výrobky a droždí.
Některé výrobky šlo zamrazit, většinu
z nich však bylo potřeba zpracovat.
Proto pracovnice s klienty zahájily akci
s názvem "Vaříme z toho, co dům dá”.

www.fchcl.cz

Jeden večer byl zaměřen na kuřecí
stehna. Klientky byly vyzvány, aby
přinesly do kuchyně vše, co mají
k dispozici, a myslí si, že by se mohlo
k masu využít. Na stole se objevilo zelí,
rajský protlak, rajčata v konzervě, cibule,
česnek, naložený zázvor, citrón, vejce
a také bylinky ze společně udržované
zahrádky.

klientky zaimprovizovaly a vytvořily
vskutku nevšední moučník.
Výsledkem obou akcí byla kuřecí stehna
pečená v zelí, kuřecí stehna s rajčatovo–
–vinnou omáčkou, zázvorem
a bylinkami, kuřecí vývar s domácí
zavářkou, kynutý tvarohový koláč či
bábovka z kynutých tvarohových kuliček
prolitých čokoládovou polevou.

Další večer se využil tvaroh. Kromě
tradičních kynutých koláčů a buchet

“Všechna jídla mohou
konkurovat receptům z těch
nejlepších kuchařek. To byl také
jeden z důvodů, proč klientky
samy iniciovaly vytvoření
kuchařky Azylového domu Jonáš,
kam budeme úspěšné recepty
zapisovat,”
doplnila pracovnice domu Dagmar
Beránková.
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Sbírka zimních věcí
a drogistického zboží
Charitní šatník – Člověk má doma
spousty věcí, které nevyužívá, a přitom by
je s radostí využili jiní. Nebo má
v podzimním čase chuť podpořit jiné
nákupem nových věcí.
Pomozme společně těm, kteří to
potřebují. Dary ze sbírky budou sloužit
nejen uživatelům Azylového domu Jonáš
v České Lípě a v Dobranově, sociálně
slabým klientům z České Lípy, z Nového
Boru a přilehlých obcí, klientům ze
Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové, ale díky napojení na Diecézní
charitu ostravsko-opavskou i obětem
nepokojů v Avdijivce a Kamjance
v Doněcké oblasti, dále v Ivano-Frankovské oblasti nebo také
v Zakarpatské Ukrajině.

Seznam věcí
pro děti, ženy i muže:

Zimní oblečení
Zimní obuv
Drogistické zboží
(pleny pro dospělé, hygienické vložky,
mýdla, šampony, prací prášky, jary,
ručníky, povlečení, základní léky,
vlhčené ubrousky)

Sudoku (středně těžké, obtížné)

Kde všude je možné
darovat oblečení:
–––––––––––––––––––––––––––––

Areál Farní charity Česká
Lípa, Dubická 992:
•

Charitní šatník v České Lípě
po–pá: 8:00–14:00 (út zavřeno)
• Administrativní budova
s prosklenou verandou
po–pá: 14:00–16:30
• Nonstop služba Azylového
domu Jonáš
po–pá: 16:30–20:00
• Kontejner na textil
–––––––––––––––––––––––––––––

Purkyňova 227, Nový Bor
•

Charitní šatník v Novém
Boru
po–pá: 8:00–14:00 (út zavřeno)
• Kontejner na textil
–––––––––––––––––––––––––––––

Na individuálních místech,
která jsou dána partnery
a spolupracovníky sbírky.
–––––––––––––––––––––––––––––
V případě dotazů volejte
vedoucí Charitních šatníků
Ludmilu Špindlerovou na
487 829 874.

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 17 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
STAŇTE SE PARTNERY, AŤ JIŽ JEDNORÁZOVOU, ČI STÁLOU PLATBOU.
příslušných kontaktních údajů.

Pomozte nám udržet naše služby a projekty.
PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
POMOCI POUŽIJTE
INFORMAČNÍ LINKU
608 777 577

www.fchcl.cz

