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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.

Potraviny
pomáhají
Dobrovolnické centrum – Máte chuť pomoci
matkám či otcům s nezaopatřenými dětmi
z Azylového domu Jonáš či lidem z Nouzových
pokojů? Chcete jim pomoci nákupem
trvanlivých potravin, jako jsou konzervy,
instantní pokrmy, luštěniny či těstoviny? Máte
po roce jedinečnou možnost – Potraviny
pomáhají.

Dlouhodobá spolupráce
s Jizerskými pekárnami

Již minulý rok se Farní charita Česká Lípa
úspěšně zapojila do celorepublikové
dobrovolnické akce s názvem Potraviny
pomáhají, během které v hypermarketu Albert
odevzdali dárci cca 438 kg potravin za bezmála
20 000 Kč. Tyto potraviny putovaly pomoci
klientům služeb Farní charity Česká Lípa –
matkám či otcům s dětmi v tísni a sociálně
slabým spoluobčanům.

„Letošní rok se akce koná v sobotu
12. 11. 2016 po celou otvírací dobu
hypermarketu Albert na sídlišti Lada
v České Lípě. Budeme tam opravdu
celý den, přijďte za námi,”
řekla koordinátorka akce, vedoucí
Dobrovolnického centra Gabriela Medwell.

Všem hlasům, které se v minulosti ptaly, jestli
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.

www.fchcl.cz

Ředitel Jizerských pekáren Ing. Roman Kozák s šekem.
Sociální automobil – Úspěšná
pekárenská firma se takřka
každoročně stává držitelem některé
z cen Výrobku Libereckého kraje a za
svá vítězství si odnáší finanční částky.
Těmi pravidelně obdarovává
organizace pomáhájící v sociálních
sférách. Jednou z těchto organizací je
i Farní charita Česká Lípa.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce,
kdy ředitelka Farní charity Česká Lípa
převzala z rukou ředitele pekáren Ing.
Romana Kozáka šek v hodnotě 25 000
Kč. Tato částka pomůže charitní
organizaci k udržení sociálních služeb
na Českolipsku a Novoborsku,
konkrétně pak Sociálnímu
automobilu, který sváží zdravotně
hendikepované děti do školy a ze
školy.
Jizerské pekárny patří nejen díky této
aktivitě k nejvěrnějším partnerům
Farní charity Česká Lípa. Za dobu

spolupráce pomohli sociálním
službám, které českolipská Farní
charita poskytuje, celkovou částkou
překračující 160 000 Kč.

„Naše spolupráce trvá již více
jak deset let a nehovoříme zde
jen o finančních darech za
výrobky roku. Nejednou pro
nás byl příspevěk od Jizerských
pekáren obrovskou vzpruhou
v těžkých časech. Je vždy
povzbuzující vědět, že je tu
někdo, kdo vám chce nabídnout
pomocnou ruku,”
řekla o spolupráci ředitelka
českolipské Charity Eva Ortová.
"Srdečně děkujeme Jizerským
pekárnám za letitou a soustavnou
pomoc," dodala Eva Ortová.
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Novoborský šatník má kontejner na textil
a zbylé ošacení
poházeno po chodbě.
To se samozřejmě
nelíbilo prodejci
z vedlejší prodejny,
s nímž sdílíme
chodbu, dárcům ani
nám samotným,”

Azylový dům Jonáš Nový Bor – Povětšinou jsou
klienti azylového domu šťastní za azylové
bydlení, které jim v kritické situaci pomůže
z existenčních problémů. Někdy se ovšem
stane, že shodou okolností získají klienti
možnost pobýt v azylovém domě, ale přitom
nechtějí. Je takový postoj akceptovatelný
společností?
P. byl do azylového domu, v 1. p. Sociální
ubytovny v Severní ulici, nastěhován po
propuštění z psychistrické léčebny na žádost
terénní pracovnice z Doks. Předtím žil klient
osm let na ulici a než ho hospitalizovali na
psychiatrii, strávil nějakou dobu ve vězení,
nikoli však za odsouzeníhodný delikt.
Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu se
pracovnice domluvily, že bude klient na
azylovém domě ubytován pouze nutný čas do
doby, než soud vyřkne verdikt o jeho
opatrovnictví a bude přestěhován do
vhodnějšího zařízení.
P. však rozhodl o svém osudu sám a po
krátkém pobytu na azylovém domě odešel
zpět na ulici, ačkoli mu sociální pracovnice
tento krok rozmlouvaly a vysvětlily mu veškerá
rizika, která pobyt venku obnáší.

„Byly jsme z rozhodnutí klienta
smutné. Ale čas, který jsme mu
věnovaly při vysvětlování negativ
života na ulici, bylo to jediné, co jsme
pro něj mohli udělat. Sociální práce
není o nátlaku, klient musí chtít sám
změnit svůj život,”

Charitní šatník Nový Bor – Ve
spolupráci s městem Novým Bor
a firmou Dimatex byl umístěn
u objektu Charitního šatníku v Novém
Boru v ulici Purkyňova nový kontejner
na ošacení. Ten poslouží dárcům
k bezpečnému předání ošacení po
zavírací době šatníku. Dárce tak bude
mít jistotu, že ošacení skončí v rukou
pracovnic šatníku.

„Stávalo se nám, že ošacení,
které odložili dárci na sdílenou
chodbu před vchod do šatníku,
bylo v průběhu dne rozebráno

„Myslím si, že velkou roli u něj hrálo
i to, že byl držen ve dvou zařízeních za
sebou a hned, co byl propuštěn ven, ho
zase umístily do dalšího. On se prostě
těšil zpět na ulici, vždyť tam žil osm
let,”
dodala Vendula Vrabcová.
Nyní je klient opět bezdomovcem a čeká na
rozhodnutí soudu. Svou cestu si zvolil, snad
bude mít šťastný konec. On sám při odchodu
šťastně působil.

www.fchcl.cz

Kontejner, který je postaven na novou
zámkovou dlažbu, kterou za tímto
účelem nechalo položit město Nový
Bor, dárci naleznou za budovou
šatníku směrem k Tržnímu náměstí cca
20 m za provozovnou.
Po Jestřebí, parkovišti Johnson
Controls a prostoru před Farní
charitou Česká Lípa je kontejner
u šatníku čtvrtým ve veřejném
prostoru.

Přeměna Ubytovny Dobranov
na azylový dům
„Tento azylový dům,
jako jeden z mála,
přijímá celé rodiny,
tzn. i partnerské
páry s dětmi.
Nebudeme muset
tedy rodiny
rozdělovat,”

řekla sociální pracovnice Vendula Vrabcová.
Již při příchodu na azylový dům měl klient
prosbu, aby mohl jít zpět na ulici. Odmítal
jakoukoli pomoc, pomoc s nákupem či
například s vařením se slovy, že nejí teplé jídlo,
že miluje salám a rohlíky. Chci jít zpět na ulici,
zpět do Doks, říkal P. při každé příležitosti.

řekla vedoucí Charitního
šatníku Irena Hrnčířová.
„Prosíme zároveň všechny dárce, aby
nevhazovali do kontejneru odpadky,
ale pouze čisté ošacení,” dodala
Hrnčířová.

Sociální ubytovna Dobranov –
V průběhu posledních měsíců se
ubytovna v Dobranově, kterou Farní
charita Česká Lípa provozuje od roku
2010 v pronajatých prostorech
Biskupství litoměřického, proměňuje
na novou pobočku Azylového domu
Jonáš.
Dobranovský Jonáš nabízí ubytování
až osmičlenným rodinám díky
rozsáhlé rekonstrukci ubytovny, na níž
navazuje výstavba nové koupelny či
velké herny pro děti.

řekla o fungování
azylového domu vedoucí
dobranovské ubytovny Renata
Dvořáková.
Proměna na azylový dům byla velkou
změnou jak pro zaměstnance, tak
i pro ubytované, kteří zde zůstávají.
Změna na azylový dům totiž znamená,
že budou klientům intenzivněji
poskytovány sociální služby, do nichž
se musí klienti zapojovat, aby se
v průběhu jednoho roku osamostatnili
a posunuli se dále k samostatnému
žití.
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Škola čar a kouzel v areálu Charity
a zaměstnanci obou pořádatelů se
během něj každoročně převlékali za
pohádkové postavy, postavy
z večerníčků či piráty.

Dobrovolnické centrum – Ve spolupráci
s Johnson Controls Autobaterie
uspořádali zaměstnanci Farní charity
Česká Lípa pro děti z Azylového domu
Jonáš a děti zaměstnanců Johnsonu
v areálu Charity den dětí u příležitosti
zahájení školní docházky.
Organizování poprázdninového dne
navázalo na tradiční dětský den, který
byl po několik let pořádán Charitou
a Johnsonem přímo v termínu oslav dětí

„Loňský rok jsme prvně
změnili datum akce, jelikož
v den dětského dne je
podobných akcí přehršle.
Rozloučení s prázdninami
formou zábavné školy nám
přišlo zajímavější,”
řekla o akci Michaela Nováková,
vedoucí nízkoprahového Klubu Koule,
který měl organizaci dne na starosti.
Během slunečného odpoledne se do
sobotní akce zapojilo patnáct
dobrovolníků z řad zaměstnanců
Farní charity Česká Lípa, šest
dobrovolníků z řad zaměstnanců
Johnson Controls a navštívilo ji na
osmdesát dětí. V rámci
čarodějnického dne vystoupil
i dobrovolník, kouzelník Pepee se
svou show pro děti.

„Na akce Charity chodíme
rádi každý rok, spousta
krásných kostýmů, sladké
odměny i zábavné disciplíny.
Skvěle strávené odpoledne,”
řekl o akci jeden z návštěvníků z řad
zaměstnanců Johnson Controls.

Ewals uspořádal sbírku ošacení
Charitní šatník – Logistická firma
Ewals Cargo Care se sídlem v České
Lípě opět po roce uspořádala sbírku
ošacení pro klienty z Českolipska
a Novoborska. Oblečení všeho
druhu, kterého se sešlo mnoho, bylo
převezeno do šatníků v České Lípě

Zakupte si srdce na
Sociální automobil
s vlastním textem za
100 Kč.
Více na webu www.fchcl.cz.
www.fchcl.cz

i v Novém Boru, kde poskytne
v nastupujícím chladném období
pomoc mnoha jedincům i rodinám
s dětmi.

„Srdečně děkujeme firmě
Ewals Cargo Care, která se
v posledních dvou
letech stala naším
významným
partnerem, který nám
pomáhá ve více
projektech,”
řekla o spolupráci
s logistickou firmou
ředitelka Farní charity Česká
Lípa Eva Ortová.
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Dobrodružství
a výuka klientů Klubu Koule
V rámci této aktivity byl uspořádán
podvečerní lov pokladu. Stopování
vedlo centrem města a mělo za cíl děti
nejen pobavit, ale také seznámit
s historicky zajímavými místy našeho
města.

Klub Koule NZDM

Nocovka
Přenocování v klubu je pro klienty
nízkoprahu akcí, na kterou se těší
mnoho dní předem. Zvláště pokud mají
možnost poznat nové přátele. Právě
proto uspořádali zaměstnanci
nízkoprahového klubu tzv. Nocovku
s Lampou, do které se kromě dětí
z českolipských sociálně vyloučených
lokalit zapojili i klienti z mimoňského
nízkoprahového klubu Lampa.

„Poklad byl ukrytý v klášterní
zahradě. Mnozí klienti byly
v tomto magickém prostoru
s amfiteátrem prvně v životě,”
řekla k akci sociální pracovnice Zuzana
Vróbelová.

Přednáška o šikaně
Práci s dětmi vykonávají v klubu Koule
kromě sociálních pracovníků
i praktikanti, studenti sociální práce,
kteří se do činnosti klubu zapojují
například formou přednášek, tak jak
tomu bylo u přednášky o šikaně.
Pro klienty byl velmi obohacující příběh
jednoho z přednášejících, který
vyprávěl o své osobní zkušenosti se
šikanou, při níž byl sám agresorem, aniž
by si to uvědomoval. Nedošlo mu, že
věcmi, které dělá, někomu ubližuje.
Prozření skrze obdobnou přednášku

mu tenkrát převrátilo myšlení a začal
slabším pomáhat a chránit je.

„Příběh našeho praktikanta je
zřejmým důkazem, že
přednášky tohoto druhu mají
obrovský význam i efekt,
zvlášť když k vám promlouvá
někdo s osobní zkušeností,”
řekla vedoucí služby Michaela
Nováková.

Doučování angličtiny
Od začátku školního roku začaly
pracovnice klubu pomáhat na vyžádání
klientů i se školní látkou. Velkým
přínosem se pak stala pracovnice
Dobrovolnického centra Lucie, která
nabídla svou pomoc klientům, kteří mají
mezery v anglickém jazyce.

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
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
STAŇTE SE PARTNERY, AŤ JIŽ JEDNORÁZOVOU ČI STÁLOU PLATBOU.
jakýkoli dotaz, kontaktujte nás
PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.
prostřednictvím příslušných
kontaktních údajů.

Pomozte nám udržet naše služby a projekty.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
POMOCI POUŽIJTE
INFORMAČNÍ LINKU
608 777 577

www.fchcl.cz

