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

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Dobrovolnické centrum – Již po druhé se na prosincovém slavnostním 
setkání zaměstnanců a dobrovolníků Farní charity Česká Lípa předávalo 
ocenění Dobrovolník roku. 

Dobrovolnice roku 2016  

Po vítězi Ing. Pavlu Žáčkovi, který                
v roce 2015 zasvětil svůj volný čas 
pomoci s organizací evropské 
dobrovolné služby v České Lípě, si 
cenu odnesli hned dva vítězové, resp. 
vítězky, v současné chvíli již regulérní 
zaměstnankyně Farní charity Česká 
Lípa Marcela Jeništová a Zuzana 
Černáková.  

Marcela Jeništová, dříve než se stala 
sociální pracovnicí v nízkoprahovém 
klubu Koule, odpracovala nejen              
v tomto projektu zdarma úctyhodných 
295,5 hodiny.  

Zuzana Černáková, nynější pracovnice 
sociálně aktivizační služby Startér, 
měla jako dobrovolník krom jiného na 

starosti telefonní informační linku, 
která volajícímu pomáhá při řešení 
jeho situace. Zuzana odpracovala jako 
dobrovolník 289,5 hodiny. 

„Jedna studentka, druhá 
nezaměstnaná, obě se poohlížely 
po pracovní příležitosti. Jako 
dobrovolnice začaly nezištně 
pomáhat v našich projektech.      
V okamžiku, kdy se uvolnila 
pracovní místa, neměli jsme 
důvod hledat jinde. Moc za 
děvčata děkuji,” 
řekla ředitelka organizace Eva Ortová.

Masopustní veselí a divadlo pro děti | 26. února 2017 | 14:00 | náměstí T. G. M.

Romská kultura 
pro seniory 
Klub Koule NZDM – Kromě workshopů, které 
připravili zaměstnanci nízkoprahového klubu 
pro ZŠ Partyzánská na témata dětská práva          
a kyberšikana, byly uspořádány dvě přednášky 
na téma romská kultura v domovech pro 
seniory v Dolní Libchavě a na Ladech.  
Akci s názvem Poznejme se navzájem připravily 
pracovnice nízkoprahového klubu Koule spolu 
s klientkou služby Lenkou, která se také 
podílela na prezentaci a na závěr každé 
přednášky i zatančila.  

„Skvělá zkušenost. Byla jsem hodně 
nervózní, ale myslím, že jsem to 
zvládla,”
řekla náctiletá přednášející Romka Lenka. 
Na programu byly kromě přednášky o romské 
kultuře a rasismu i ukázka tanečního romského 
kostýmu, ukázka romských tanců a ochutnávka 
tradičních romských jídel. Na přípravě jídla se 
vždy den předem podíleli i další klienti klubu 
Koule. 

„Bylo to zajímavé a hezky zpracované. 
Zároveň mě při přednášce překvapilo, 
kolik slavných Romů znám a nevěděla 
jsem to,” 
řekla jedna ze seniorek. 
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Azylový dům Jonáš – Paní Zdeňka 
přišla do Azylového domu Jonáš             
v České Lípě na začátku loňského roku 
s dvouměsíčním kojencem a dvěma 
malými dětmi.  
Na svých bedrech si nesla velmi těžký 
příběh, v němž hrálo roli dlouhodobé 
nedobrovolné odloučení od partnera, 
který byl ve výkonu trestu. Nejen kvůli 
této skutečnosti se od ní odvrátila 
vlastní rodina a paní Zdeňka nějakou 
dobu žila v nesnesitelných 
podmínkách, téměř jako bezdomovec.  
Ze zázemí pro sebe a své děti byla 
Zdeňka šťastná, mohla žít nejen                
v teple, ale i se střechou nad hlavou.  
Zpočátku působila Zdeňka i její děti 
velmi vystrašeně, navíc měla velké 
problémy s komunikací s úřady.  

Děti neměly vytvořený žádný 
režim, hygienické návyky, bály 
se sprchy, nebyly zvyklé 
poslouchat a byly nedůvěřivé 
vůči okolí. 
Paní Zdeňka byla zpočátku vůči radám 
a požadavkům sociálních pracovníků 
Jonáše spíše laxní.  

Když Zdeňka postupně získala 
důvěru k personálu, pochopila, 
že je v bezpečném prostoru, že jí 
v azylovém domě mohou 
pomoci, lecčemu se může naučit 
a v lecčems se posunout. 
Zdeňka začala se sociálními 
pracovnicemi spolupracovat a situace 
se začala prokazatelně měnit. Nejvíce 
se to odrazilo na dětech. Ukázalo se, 
že jsou velmi šikovné, tvořivé,                   
s nadšením se zapojují do jakékoli 
činnosti. Začaly více poslouchat               
a přijímat autoritu matky.  
Posléze se změnil i vztah paní Zdeňky  
s rodiči. Ti za ní a za vnoučaty začali 
jezdit, ona s dětmi častěji navštěvovala 
je.  
Když paní Zdeňka s dětmi před 
nedávnem Azylový dům Jonáš 
opustila, nejen ona si uvědomila, jak 
velký kus cesty za necelý rok ušla.  

„Popřejme jí, aby se její životní 
příběh nadále odvíjel veseleji 
než dosud,”
popřála klientce tehdejší vedoucí 
služby Kateřina Malečková. 

Příběh paní Zdeňky 
Centrum pro pěstounské rodiny – Pracovnice 
Centra připravily pro své pěstouny a jejich 
děti sváteční adventní vzdělávání                          
s pohoštěním.  
Během zábavného odpoledne si pěstouni          
s dětmi ozdobili perníčky, vyrobili si svícny          
z pomeranče a hřebíčků a v závěru si zazpívali 
koledy. Vánoční atmosféra prostoupila celé 
Centrum pro pěstounské rodiny a možná             
i celou ulici Jindřicha z Lipé. 

Sváteční atmosféra 
s pěstouny 

Azylový dům Jonáš – Již druhý rok po 
sobě přispěla logistická firma Ewals 
Cargo Care finančním darem na provoz 
Azylového domu Jonáš.  
Částka 20 000 Kč byla využita na provoz 
nově vybudované pobočky Azylového 
domu Jonáš v Dobranově v objektu 
120, kde dříve Farní charita Česká Lípa 
provozovala Sociální ubytovnu.  
Důvodem, proč byl v třípatrového domě 
v Dobranově zřízen azylový dům, byla 
nemožnost ubytování vícečetných rodin 
na pobočkách v České Lípě a posléze         
i v Novém Boru. Ubytování maminky 
například s pěti dětmi bylo do této 
doby pro sociální pracovnice takřka 
nemožné. 

„Museli jsme dům vevnitř 
přebudovat, pokoje se musely 
propojovat, vystavěly se nové 

sprchy a sociální zázemí, vznikly 
nové kuchyně i herna pro děti. 
Značných změn doznalo                     
i technické zázemí, jako je 
kotelna,”
řekla k přestavbě sociální pracovnice 
pro dobranovskou pobočku Jonáše 
Marie Hrdá.  

„Příspěvek od firmy Ewals byl 
pro nás darem v nejpříhodnější 
dobu,” 
dodala Hrdá. 
Právě na provoz azylového domu, 
konkrétně na topení a na provoz 
kotelny, byla využita značná část 
příspěvku. Bylo pořízeno uhlí na letošní 
zimu a vysavač popela určený k čištění 
centrálního kotle. 
Zbylá část příspěvku poté pomohla          
k vybudování dětské herny v původním 
prostoru skladu. Z částky bylo 
zakoupeno a zabudováno nové okno, 
aby mohla být herna prosvětlena 
přirozeným světlem.

Příspěvek od Ewalsu podpořil 
dobranovský Jonáš 

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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Centrum pro pěstounské rodiny – Žáci 
SOŠ a SOU Česká Lípa uspořádali, jak je 
již pravidelným zvykem, pro Azylový 
dům Jonáš v předvánočním čase sbírku 
dárků a navštívili děti z Centra pro 
pěstounské rodiny. 
Do již tradiční předvánoční sbírky 
ošacení, dětských knih a hraček se 
zapojila celá škola, učni z takřka všech 
oborů přinášeli dárky, které dětem             
z azylových domů v České Lípě,                   

v Novém Boru a Dobranově 
udělají radost nejen pod 
vánočním stromečkem.  
Učni však také rádi každý rok 
osobně pomáhají                        
v projektech Farní charity 
Česká Lípa. Tentokrát se 
vydali na osobní návštěvu 
dětí z Centra pro pěstounské 
rodiny. Žáci se zúčastnili 
vánoční besídky, kterou pro 
děti uspořádaly pracovnice 
Centra. S dětmi vyráběli 
dekorativní předměty, 

zazpívali si koledy a obdarovali je 
vánoční nadílkou. 
Tyto akce nejsou ojedinělé. Žáci 
střední školy a učiliště jsou 
dlouholetým podporovatelem Farní 
charity Česká Lípa. V průběhu 
několika let se angažují v pozici 
dobrovolníků, pořádají materiální        
a finanční sbírky a například pro děti 
a jejich maminky z Azylového domu 

Jonáš organizují pravidelně výlety všeho 
druhu. 

„Chuť našich žáků pomáhat 
druhým mi dělá velkou radost. 
Vím, že nejen mně. Sami vidí, že 
na světě jsou lidé, kteří si takové 
pomoci váží,”
řekla za SOŠ a SOU Česká Lípa 
metodička prevence Ivana Školová. 

Učni z „Uranu” uspořádali sbírku a zpívali s dětmi 

Klub Koule NZDM – Kromě toho, že 
klienti nízkoprahového klubu připravili     
a zorganizovali pro mladší návštěvníky 
klubu Mikulášskou nadílku, utkali se            
v předvánočním čase s nově 
spřáteleným nízkoprahovým klubem 
Vafle z Nového Boru v turnaji ve stolním 
fotbale.  
Na turnaj se sjeli klienti a pracovníci 
novoborského klubu v přátelsky 
bojovné náladě, klienti klubu Koule 
mnoho dní předtím ladili svou formu.       
A to se ukázalo jako správný postup. 
Domácí totiž udolali po napínavém 
průběhu hosty v celkovém součtu 6:4. 
Odveta se nyní plánuje na novoborské 
půdě.  

„Tohle si nenecháme líbit, 
počkejte, až budeme hrát doma, 
taky si pozveme fanoušky a ti nás 
dovedou k výhře,” 
smál se pracovník novoborské Vafle 
Olda Prokop. 
Velkou radost poté přinesl Adventní 
koncert nové koulařské kapely, která si 
připravila půlhodinový program pro 
zaměstnance Farní charity Česká Lípa.  
Tradiční i moderní romské písně zazněly 
v podání dívčího zpěvu, kláves a bicích, 
párkrát i za podpory akustické kytary. 
Interpretační šikovnost jednotlivých 
členů uskupení a energie z tohoto 
večera udělaly jedinečný zážitek. 

„Kapela je v začátku, je vidět, že 
jsou parádní hudebníci, zpěváci, 
ale nyní je potřeba, aby ještě více 
fungovali jako jeden celek. 
Každopádně jim fandím. 
Poslouchám skoro každý den, jak 
odpoledne trénují. Tohle je 

smysluplné trávení volného času 
dle mého gusta,” 
řekl Jiří Gottlieber, mediální koordinátor 
Farní charity.  
Kapela zkouší v prostorách klubu necelé 
dva měsíce na částečně vlastní                    
a částečně zapůjčené nástroje od 
vedoucí klubu Koule. 

Česká Lípa vs. Nový Bor 6:4                    
a kapela hrála fanfáry 

Zakupte si srdce na 
Sociální automobil

s vlastním textem za 
100 Kč.

Více na webu www.fchcl.cz. 
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Azylový dům Jonáš – Poslední měsíc 
loňského roku prožívaly klientky spolu 
se svými dětmi ve znamení různých akcí. 
Kromě Mikulášské besídky, kterou pro 
děti připravili zahraniční dobrovolníci 
Dobrovolnického centra, stejně jako 
společné pečení vánočního cukroví, 
měly na programu například společný 
výlet do Liberce.  

Sociální pracovnice a děti s maminkami 
z azylových domů z České Lípy, Nového 
Boru i Dobranova vyrazily na setkání           
k tzv. Stromu splněných přání. 
Zaměstnanci krajského úřadu a krajští 
zastupitelé pořídili vánoční dárky pro 
bezmála stovku dětí z dětských domovů 
a azylových domů Libereckého kraje          
a pro většinu dětí i maminek byl tento 
výlet nezapomenutelným zážitkem.  

„Chceme, aby se děti dobře bavily 
a k tomu si s sebou odnesly dárek, 
o který předtím napsaly 
Ježíškovi," 
řekl Martin Půta, hejtman kraje.  
Dárky poté našly děti i pod vlastním 
stromečkem v herně azylového domu. 
Nejprve od jednoho z partnerů, 
českolipské pobočky pojišťovny 
Kooperativa, dále od libereckých 
organizátorek vánoční sbírky pro 
potřebné, které přivezly spoustu hraček, 
oblečení i dalších potřebných věcí od 
různých dárců. Každá maminka i každé 
děcko si tak mohly vybrat dáreček dle 
svých potřeb a přání. Stejně tak se stalo 
po vánoční sbírce florbalového týmu 
FBC Česká Lípa a jeho příznivců. 

FBC Česká Lípa navíc věnoval 
jako dárek Farní charitě Česká 
Lípa 15.000 Kč. 
Hromadou dárků obdarovali děti                 
i studenti českolipské průmyslové školy. 
Dobranovský azylový dům navštívilo 
dokonce vedení města Česká Lípa.  

„Cestou jsme potkali Ježíška,“ 

vysvětlila překvapeným dětem starostka, 
když jim spolu s místostarosty rozdávali 
hračky. 
Vlastní vánoční svátky strávila většina 
klientek mimo azylový dům, převážně           
u svých příbuzných. I přesto si klientky 
vyzdobily společné prostory azylového 
domu vánočními dekoracemi, které 
vytvořily spolu s pracovnicemi Jonáše.  
Na Nový rok si poté klientky 
připomněly, co vše během uplynulého 
měsíce prožily a znova pocítily                     
a vyslovily velkou vděčnost. Vděčnost za 
velké množství malých i velkých darů, 

vděčnost za krásné zážitky a milá 
setkání. Především pak vděčnost všem, 
kterým není lhostejný osud lidí kolem      
a zejména osud jejich bezbranných dětí. 

„Všem, kteří jakýmkoli způsobem 
přispěli k vánoční atmosféře na 
azylových domech a přinesli 
kousek radosti a rozzářili dětské 
oči, patří velké díky od klientek 
azylových domů,” 
řekla Dagmar Beránková, pracovnice 
Jonáše. 

Ježísek přilétl z kraje, z města,              
z pojišťovny, od sportovců, 
studentů i veřejnosti Sociální automobil – Základní umělecká 

škola Česká Lípa již tradičně připravila  
v čase předvánočním komponovaný 
program pro veřejnost Sláva budiž.  

V zaplněné bazilice Všech svatých 
představila za spolupráce ZUŠ 
Počernice Praha v čase dopoledním          
i odpoledním program složený ze svých 
vlastních studentských hudebních těles 
a tradiční Vánoční mše skladatele              
a ředitele místní školy Marka Kučery 
pod taktovkou Pavla Hrice. 
Benefiční koncert, jehož výtěžek 
podpořil projekt Sociální automobil, 
který sváží zdravotně hendikepované 
děti do školy a ze školy, přinesl 
prostřednictvím dobrovolného 
vstupného částku 14.339 Kč.  

„Těší nás, že můžeme touto cestou 
každoročně podpořit aktivity 
Farní charity Česká Lípa. 
Děkujeme vám, milí návštěvníci, 
že jste přispěli tak krásnou 
částkou,” 
poděkoval Marek Kučera návštěvníkům 
při slavnostním předávání pokladničky 
ředitelce Farní charity Česká Lípa Evě 
Ortové. 

Sláva Základní 
umělecké škole 
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Dobrovolnické centrum – Od počátku 
listopadu hostí město Česká Lípa již 
druhým rokem šestici mladých 
zahraničních dobrovolníků ze šesti 
různých zemí Evropy. Do dalšího 
projektu Erasmus+, Evropské 
dobrovolné služby, se tentokrát zapojili 
čtyři ženy a dva muži:  

Anastasia z Ukrajiny, Erlinda        
z Albánie, Nini z Gruzie, Soňa      
z Arménie, Nicola z Itálie               
a Santi ze Španělska.  
Zahraniční dobrovolníci se po intenzivní 
přípravě, školeních, jazykových kurzech 
a adaptačních aktivitách zapojili do 
spolupráce s učiteli základních                    
a středních škol v rámci neformálního 
vzdělávání a začali vytvářet aktivity pro 
děti v projektech Farní charity Česká 
Lípa. 

Jejich každodenní náplní se tak staly 
výtvarné a sportovní aktivity                           
v nízkoprahovém klubu Koule                      
a Azylovém domě Jonáš, workshopy         
v anglickém jazyce pro žáky ze 
základních a středních škol, při nichž si 
žáci procvičují angličtinu a zároveň se 
dozvídají zajímavá fakta o rodných 
zemích dobrovolníků, ale i o Evropské 
dobrovolné službě. Kromě toho 

dobrovolníci absolvovali speciální 
kuchařský workshop se studenty 
českolipské Euroškoly, pro děti                    
z Azylových domů Jonáš v České Lípě, 
Novém Boru a Dobranově připravili 
Mikulášskou nadílku. Sami také 
absolvují kurzy angličtiny a českého 
jazyka. Zbývající čas využívají mimo jiné 
k výletům do blízkých i vzdálenějších 

měst a krom jiného si již našli i svou 
oblíbenou kavárnu na Škroupově 
náměstí. 

„Projekt Erasmus+, do něhož se 
Farní charita Česká Lípa 
zapojila v předminulém roce, 
pomáhá především k rozvoji 
mladých lidí, zahraničních 
dobrovolníků, ale i zapojených 
dětí ze škol, kterých bude ke konci 
projektu v říjnu 2017 téměř 
tisícovka, a to v opakovaných 
aktivitách,” 
řekla o Erasmu+ Gabriela Medwell, 
vedoucí Dobrovolnického centra               
a dodala: 

„Dále i všem, kteří v průběhu 
roku s dobrovolníky 
spolupracují. Všem těm přináší 
setkání s mladými lidmi z jiných 
zemí a tím i kultur mnoho 
osobních i profesních zkušeností.” 

Noví zahraniční 
dobrovolníci mají plné diáře 

Dobrovolnické centrum – Již po druhé 
se Farní charita Česká Lípa úspěšně 
zapojila do celorepublikové 
dobrovolnické akce s názvem Potraviny 
pomáhají.  
V hypermarketu Albert tak dárci měli 
možnost nakoupit a odevzdat potraviny, 
které po zaevidování následně putovaly 

pomoci klientům služeb Farní charity 
Česká Lípa – matkám či otcům s dětmi       
v tísni a sociálně slabým spoluobčanům.  
Farní charita Česká Lípa 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.  
Do akce se zapojili nejen zaměstnanci 
Charity, ale i čeští a zahraniční 
dobrovolníci, kteří pomáhají                     
v projektech Farní charity Česká Lípa. 

„Obdivuhodný byl jeden pán, 
který sbírce věnoval nákupní koš 

s potravinami v hodnotě pěti tisíc 
korun,” 
řekla vedoucí Dobrovolnického centra 
Gabriela Medwell.  

„Děkujeme však všem dárcům, 
kteří se do akce zapojili. Bylo jich 
letos mnohem více než loni,” 
dodala Medwell. 

Potravinová sbírka slavila úspěch 
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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 17 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

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

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.

Azylový dům Jonáš – Sociální pracovnice 
zorganizovaly s dětmi klientek akci                
s názvem „Sklizeň úrody”. Jednalo se            
o zpracování bylinek, které si klientky          
s pomocí sociálních pracovnic 
vypěstovaly: o pažitku, libeček, tymián, 
petržel, mátu a meduňku. Sociální 
pracovnice s dětmi bylinky sklidily, 
očistily, otrhaly, nakrájely a nabalíčkovaly 
do malých pytlíčků. Děti poté nadšeně 
donesly svým maminkám balíčky                   
k zamražení na zimu a ke zpracování při 
kurzech vaření, při nichž se klientky učí 
připravovat jednoduché potraviny na 
mnoho způsobů. 
Nedávno například proběhlo společné 
vaření ze zásob z potravinové banky, 
tentokrát byl základ tvořen z čočky. 
Sociální pracovnice vybraly několik 
receptů, klasických i méně známých. 

Vařila se 
nejen 
čočková 
polévka             
a čočka na 

kyselo, ale 
maminky připravovaly i čočkovou 
pomazánku (jemnou i pikantní), ale také 
čočkový salát a čočkové karbanátky.  

„K dochucení všech pokrmů byly 
použity vypěstované bylinky, do 
vaření se zapojily i děti a některé 
klientky byly až udivené, jak jsou 
jejich ratolesti šikovné a žhavé do 
práce,” 
řekla pracovnice Jonáše Dagmar 
Beránková.  

Největším překvapením pro maminky 
bylo to, že jejich děti čočku nejen 
neodmítají, ale například salát                       
a karbanátky zmizely během chvilky.  

Maminky se učí vařit z vlastní 
úrody i potravinové banky 

Sudoku (lehké, středně těžké, obtížné)

Charitní šatník žádá          
o 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 

Oblečení prosím vozte do areálu Charity 
do kontejneru na textil, či ho předejte 

kdykoli jakémukoli zaměstnanci v areálu 
či na nonstop vrátnici azylového domu. 

487 829 871, 775 116 451 
satnik@fchcl.cz  


