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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.

Díky doučování
odhalila
sebebepoškozování
dítěte
Startér – Služba Startér působí na Novoborsku
a Cvikovsku druhým rokem. Poskytuje klientům
především pomoc s jednáním na úřadech,
řešení finanční situace a ve velké míře pomoc
s přípravou dětí na vyučování. Mohlo by se
zdát, že právě příprava dětí na vyučování je
práce spíše pro pedagoga, nebo že lze využít
jakoukoli jinou službu (např. doučování ve
škole). Pracovnice Startéru ale navštěvují
rodiny, které jsou v krizi, řeší tíživou životní
situaci a problémy s výchovou a péčí o děti,
proto je velmi důležité jejich sociální vzdělání,
základy ve vedení terapeutického rozhovoru
nebo v krizové intervenci.
Toto se potvrdilo v minulém měsíci, kdy se
jedna z pracovnic intenzivně věnovala dítěti, se
kterým pracuje již několik měsíců na „pouhém
doučování“. pokrač. na str. 3

Třetí sbírka přinesla
lidem v nouzi rekordní
množství šatstva
Charitní šatník – Jedenkrát tolik oblečení, než
když pořádal Liberecký kraj sbírku šatstva pro
sociálně slabé poprvé, nashromáždili úředníci
v pátek 8. dubna při jejím třetím ročníku.
pokrač. na str. 3

Úspěch loňské
neckyády byl nečekaný

Českolipská neckyáda 2016, 25. 6., 10:30, start u mostu pod nemocnicí;
registrace lodí na www.fchcl.cz, ale i přímo na místě
Letošní rok se Českolipská neckyáda
pojede opět v rámci Městských
slavností a stejně tak bude jejím
pořadatelem Město Česká Lípa za
organizačního zajištění Farní charitou
Česká Lípa. Loňský rok se jí zúčastnilo
neuvěřitelných devatenáct plavidel.
Pro všechny posádky, stejně jako pro
návštěvníky, kterých se u břehů
Ploučnice sešlo mnoho, to byla po
několika letech opět reprezentativní
a v mnoha ohledech velmi zábavná
neckyáda. Zeptali jsme se jednoho
z organizátorů Farní charity Česká Lípa
na několik otázek.

V čem byla ta loňská neckyáda tak
výjimečná?

Zaměstnanec Farní charity naložil věcmi od
KÚ Liberec plný tranzit.

www.fchcl.cz

Už počet plavidel, který se po startu
zastavil na čísle devatenáct, byl
neuvěřitelný. Před třemi lety totiž jelo
jen pět plavidel, rok předtím jen o dvě
víc. To bylo takové smutné. Start

samotné neckyády byl monstrózní.
Když devatenáct lodí pokrylo řeku po
celé šířce a když dav na břehu díky
moderátorovi odpočítal zahájení
a tenhle kolos se rozjel dělat legraci,
pro nás organizátory to bylo až
dojemné. Vidět všechny ty lidi, kteří se

„ Když devatenáct lodí
pokrylo řeku, bylo
to dojemné.”
přišli vydovádět a potěšit ostatní. Do
toho to bylo navíc i efektní, jelikož
posádka Vinnetoua měla na voru
improvizovaný táborák, do něhož
vložili nějakou dýmovnici, aby to
vypadalo, že jim doutná oheň. Jenže
zakouřili řeku od břehu ke břehu,
takže všechny lodě vyjely z mlžného
oparu. Úžasná atmosféra. (smích)
pokrač. na str. 2
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Odpoledne
s první pomocí

Úspěch loňské neckyády
byl nečekaný

Azylový dům Jonáš – Pracovnice azylového
domu v České Lípě za pomoci sestřiček
z odd. ARO NsP Česká Lípa a hasičů
českolipského HZS uspořádaly pro klientky
a jejich děti na dubnové nedělní odpoledne
adrenalinový den s nácvikem evakuace,
přednáškou a praktickými ukázkami první
pomoci a předvedením hasičské techniky.
Tedy s aktivitami, které byly nejen naučné, ale
pro děti klientek i velmi zábavné.

Proč byl o neckyádu po těch letech
zase takový zájem?

pokračování ze str. 1

Jedna polovina posádek byli lidi, které
známe a kterým jsme několik měsíců
vysvětlovali, že je potřeba se zapojit, že
to bude velká legrace, že se mohou
vytáhnout před svými dětmi, že budou
za hrdiny a že je krásné přijmout
takovouto akci za svou a podpořit ji.
Byli to lidi, kteří jsou zvyklí ve svém
volném čase dělat pro obyvatele
České Lípy akce. Kromě nás třeba klub

před několika lety vznikla krásná malá
šlajsna, která slouží pro plavidla jako
cílová páska. Rozhodně nedělala
posádkám problém, i když někdo se
v ní zasekl a musel do vody. Ale radost
po projetí měl každý. V cíli u jezu jsme
navíc měli zajištěný stánek
s občerstvením, takže kdo nechtěl jít
s plavidly, mohl čekat v cíli. Nechali
jsme také zavěšené odměny, které si
mohou posádky během jízdy utrhnout
z mostů a rozšířili jsme také
odměňování posádek a měli pět
oceňovaných kategorií.

Kdo se může neckyády účastnit?
Když jsem mluvil s posádkami a sám
jsem viděl celý průběh, tak mohu říct,
že kdokoli. Ploučnice je ve většině
úseků mělká, dokonce je potřeba do ní
někdy vlézt a loď postrčit. Zaslechl
jsem potom mezi diváky věty typu
„Vidiš táto, já jsem ti řikala, že jsme
měli jet taky.” Posádky měly na lodích
i děti. Navíc je všude kolem spousta
lidí. Ploučnice je jako zrozená pro
50minutové vyblbnutí. Tak dlouho
v průměru trvala posádkám cesta od
nemocnice k jezu.

Děti z azylového domu si s nadšením prohlédly
hasičskou techniku.
Program byl zahájen evakuací, při níž se
všichni přítomní museli v co nejkratším čase
shromáždit před budovou azylového domu.
Následovala přednáška o první pomoci
s praktickými ukázkami. Zdravotní sestřičky se
zaměřily hlavně na situace, se kterými se
maminky mohou v běžném životě v azylovém
domě potkat nejčastěji. Všichni pozorně
poslouchali, na všechny otázky dostali
vyčerpávající odpovědi, mohli si vyzkoušet
dýchání z plic do plic, masáž srdce atd.

Nácvik hašení byl pro děti obrovskou zábavou.
Nejatraktivnějším bodem programu
především pro děti byla požární cisterna
s hasicím zařízením a speciální výbavou pro
vyprošťování ohrožených osob. Děti si
vyzkoušely hasičské přilby, prohlédly si
hydraulické nůžky, zkusily si práci s hadicí.
Celá akce se setkala s kladným ohlasem. Pro
velký úspěch pracovnice Jonáše plánují její
opakování. Jen závěrečné opekání buřtů
s rozdělaným ohněm přímo od hasičů se kvůli
nepřízni počasí nekonelo. Příště to však určitě
vyjde.

www.fchcl.cz

Co se chystá na letošní rok?
Během neckyády se na mostech tlačily davy.
Progres nebo Divadelní klub Jirásek. Ti
na sebe navázali další, například
hudební skupinu Vyjakomy či klub
U bílýho černocha, který měl na lodi
muzikanty, kteří po celou dobu hráli na
nástroje. Další část posádek tvořila
plavidla, která jezdí pravidelně. To byly
Turbosudy nebo posádka, která byla
loni za Dé Ovce. Pak to byli ti, kteří si
řekli, že u neckyády, která má podtitul
Vracíme neckyádě její věhlas, nesmí
chybět. A díky tomu jí ten věhlas vrátili.

V čem se neckyáda lišila
organizačně od předchozích
ročníků?
My jsme v podstatě udělali tu
nejjednodušší věc, inspirovali jsme se
v organizaci napříč ročníky a vyzobali
jsme to, co nám na nich přišlo nejlepší.
Posunuli jsme start na 10:30, ale opět
jsme zahajovali u svárovského mostu
pod nemocnicí. Cíl jsme vrátili zpět
k jezu u bývalé prádelny, jelikož tam

Kromě toho, co jsem již vyjmenoval,
bychom rádi dvě úpravy. Zrušíme
kategorii nejrychlejší plavidlo. Po
loňské zkušenosti jsme zjistili, že není
kam spěchat. Naopak posádky i diváci
si chtějí užít akci a slávu co nejdéle.
Rozhodně budeme podporovat co
největší show, posádky netrhat, ale
naopak sdružovat. Uděláme na trase
dvě občerstvovací a odměňovací
místa, kde se posádky dojedou, resp.
na sebe počkají, a zase je společně
vypustíme. To mi potvrdily i některé
posádky v průběhu roku, že chtějí být
pohromadě. To, co loni předváděli
neustále do vody skákající Dé Ovce,
Jiráskovci se svými útoky na ostatní
posádky házením obarvených
vařených špaget či Flinstouni s hořčicí
a vodníma pistolema, to je to, co se
divákům líbilo. Tak ať jsou všichni
nadostřel. (smích) Ale nepředstavujte
si to jako nějakou velkou
a nebezpečnou vodní bitvu. Pořád jde
hlavně o legraci, ne někoho potrápit
a potopit, což ani nejde. (smích) Věřím,
že letos pojede zase o několik lodí více
a že si užijeme kreativitu jejich výrobců.

14. číslo

květen 2016

Klienti, zaměstnanci
a dobrovolníci uklízeli
černé skládky

Díky doučování
odhalila
sebebepoškozování
dítěte
pokračování ze str. 1

Kontejner u hypermarketu pod Špičákem byl brzy
zaplněn všemožným odpadem.
Dobrovolnické
centrum – Již podruhé
se Farní charita Česká
Lípa podílela na
celorepublikové akci
Ukliďme Česko.

Třiatřicet dobrovolníků
například z řad dětí,
klientů Klubu Koule
NZDM či z projektu
Erasmus+ se pod
vedením
Dobrovolnického
V sobotním dopoledni
centra rozdělilo na dvě
v půli dubna dostala
skupiny a během 4
od města na starosti
hodin vyčistilo místa
dvě místa – lesík
do předem
u dubické betonárky
připravených
a podchod zpevňující
kontejnerů.
silnici za obchodním
domem pod
Nebyla to však jediná
Špičákem.
úklidová akce. Den

Za tři měsíce spolupráce se mezi nimi
vytvořil natolik důvěrný vztah, že se
dítě svěřilo pracovnici s rok starým
sebevražedným pokusem a nynějším
tajném sebepoškozování doma i ve
škole. Pracovnice Startéru se spojila
s pracovnicí OSPOD a třídní učitelkou
dítěte. Intenzivně se dítěti věnovala,

Nouzový pokoj
pomohl třem
ženám
Nouzový pokoj – Na začátku dubna
přišly na nouzový pokoj tři ženy, tři
generace (babička 80 let, dcera 60 let
a vnučka 32 let), které na sebe byly
velmi úzce citově vázány.
Všechny tři byly v zuboženém stavu
vzhledem k jejich špatné životní
situaci, kdy byly soudně vystěhovány
z bytu.
Po nastěhování bylo zjištěno, že
prostřední z žen má velké zdravotní
problémy. Díky pracovnicím
novoborské pobočky Azylového
domu Jonáš jí byla zajištěna zdravotní
pomoc spojená s hospitalizací.

Klienti Sociální ubytovny a Azylového domu Jonáš
z Nového Boru se zapojili do úklidové akce o den dřív.
První místo sloužilo
jako černá skládka, na
které byly k nalezení
všemožné kabely,
zbytky lednic
a televizorů, druhé
místo bylo zaplaveno
odpadky, které
nahromadili
bezdomovci.

předtím se uklízelo
taktéž v zalesněném
okolí Sociální ubytovny
v ulici Severní. Do této
akce se zapojilo
šestnáct ubytovaných
klientů z novoborské
ubytovny a azylového
domu Jonáš v Novém
Boru.

Na úklidové akci se podíleli zaměstnanci, klienti
i dobrovolníci.

www.fchcl.cz

Jen zmínku o tom, že se budou muset
rozdělit, nesly velmi těžce.
Vzhledem k tomu, že měly i psychické
potíže, byla vynaložena snaha najít

Třetí sbírka přinesla
lidem v nouzi rekordní
množství šatstva

mluvila s ním o jeho problémech,
pocitech a trápeních.
Ve velmi krátké době se jí ve
spolupráci s OSPOD podařilo zajistit
vyšetření psychiatra. Nyní je dítě
v péči odborníků na léčebném
pobytu.
Díky službě Startér a především práci
pracovnice se podařilo odhalit bolavé
místo čtrnáctiletého dítěte, které své
problémy tajilo více jak jeden rok
a sebepoškozování se začalo
stupňovat natolik, že vážně
ohrožovalo jeho život.

vhodné navazující bydlení tak, aby
mohly zůstat společně. Nebylo to však
jednoduché, neboť pouze jedna z žen
měla finanční příjem a ostatní na něm
byly závislé.
Vzhledem k závažné situaci byl jejich
pobyt na bezplatném nouzovém
pokoji, který je hrazen z hospodářské
činnosti Farní charity Česká Lípa,
prodloužen o dvojnásobnou dobu
než je dáno smluvně, tedy ze sedmi
na čtrnáct dnů.
Po dlouhé a úzké spolupráci s terénní
pracovnicí města Nový Bor Janou
Janků, se sociální kurátorkou Janou
Kučerovou a vedoucí kontaktního
pracoviště úřadu práce Nový Bor Ing.
Lenkou Čermákovou se podařilo
zajistit dočasně střechu nad hlavou
pro všechny tři ženy, ačkoli odděleně.
Nadále se o tento případ stará terénní
sociální pracovnice města Nový Bor,
která se snaží sehnat společné bydlení
pro všechny tři ženy.

rozdistribuuje do ubytoven pro
sociálně slabé na Novoborsku.

pokračování ze str. 1

Charitní šatník – Tentokrát kromě
svého staršího nepotřebného
oblečení nosili pracovníci Krajského
úřadu LK do sbírky, nazvané Dejte
věcem druhou šanci, také drobné
vybavení domácnosti, například
skleničky, hrnce, utěrky, povlečení
nebo hračky pro děti. Mezi věcmi bylo
i několik batohů a jedna funkční
mikrovlnná trouba. Oblečení i další
věci poputují do Charitního šatníku
v Novém Boru. Ten věci dále

Darované věci přerozdělí Charitní šatník.

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.
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Letem zbylým charitním světem
Zaměstnanci Sociálního podniku mimo jiné
v jarním období rekonstruovali pro Lesy ČR
turistické cesty kolem rybníka na Karlovce,
prováděli seče u Johnson Controls
International v České Lípě a pracovali na
chmelnici na Statku Vodňanský. ✖ Sociální
farma s. r. o. zaznamenala v minulém
měsíci narození telat. ✖ Centrum pro
pěstounské rodiny, které se přestěhovalo
do nových prostorů na adrese Masná 88
v centru České Lípy, hned po otevření
organizovalo celodenní vzdělávání pro
pěstouny. Během vzdělávání pracovnice
pečovaly o děti pěstounů, kterým zajistily
celodenní program. Děti se seznámily
s novými kamarády, společně se zapojily
do výzdoby nové herny, zhlédly pohádku,
zahrály si stolní hry a společně
s pracovnicemi navštívily muzeum. ✖
V Centru pro pěstounské rodiny museli
řešit nečekanou událost. Náhle zemřela
pěstounka (babička), která se obětavě
starala o svého vnuka. O chlapce nyní
pečuje děda, který má zažádáno o převzetí
chlapce do pěstounské péče. Pracovnice

Centra jsou s rodinou nadále v kontaktu. Po
nabytí právní moci rozsudku soudu uzavře
nový pěstoun dohodu o pěstounské péči
právě s Centrem pro pěstounské rodiny. ✖
Dobrovolnické centrum zapojilo do chodu
organizace novou dobrovolnici, zdravotně
hendikepovanou Janu. Její osobní síla,
schopnosti a zapálení pro život jsou pro
celou organizaci neuvěřitelné a inspirující.
✖ Pracovnice Klubu Koule NZDM pomohly
dvěma klientkám s přípravou na přijímací
zkoušky na střední školu. Obě klientky ze
sociálně vyloučené lokality Dubice byly na
střední školu přijaty. Jedna z nich se
umístila dokonce na dvanáctém místě
z celkového počtu přijatých. ✖ Na
Azylovém domě Jonáš v České Lípě
proběhla na jednom z pokojů instalace
speciální dětské ohrádky pro
hendikepované děti. Ohrádka zajistí
bezpečný a volný pohyb chlapci, který byl
do této doby odkázán pouze na sezení ve
speciálním kočárku. Pro matku je to veliká
úleva, neboť je v jiném stavu a manipulace

se synem se pro ni stává čím dál
namáhavější. ✖

Speciální dětská ohrádka pro hendikepovaného
syna klientky azylového domu byla zakoupena z
prostředků Farní charity Česká Lípa.
Díky Dobrovolnickému centru Farní charity
Česká Lípa se učitelka ze ZŠ Partyzánská
zúčastnila sedmidenního kurzu v irském
Dublinu. ReEnact training course byl
určený pro rozvoj kompetencí lidí
pracujících s dětmi a mládeží.
Intenzivního kurzu určeného pro aktivně
pracující v oblasti vzdělávání se účastnilo
24 lidí z 12 zemí. ✖

Sudoku – Vyluštěte si lehké, středně těžké a velmi obtížné sudoku. Přejeme Vám příjemnou zábavu.

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

