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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V ROCE 2015 SLAVÍME 15 LET OD VZNIKU FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA. INFO: WWW.FCHCL.CZ
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Na konci února byla Farní
charita Česká Lípa oceněna
jako jedna z pěti organizací
Libereckého kraje na 10.
Hejtmanském plese
darovacím šekem v celkové
hodnotě 35.070,00 Kč.
Výtěžek byl věnován
z vybraného vstupného. Tato
částka bude použita na
dofinancování sociálně
aktivizačních služeb, které
charita provozuje. Šek
převzala ředitelka Farní
charity Česká Lípa E. Ortová.

Získala peníze na
vlastní bydlení

Svoz pro charitní šatník

V ulicích opět jezdí automobil
a sváží ošacení z domácností

ilustrační fotografie
Azylový dům Jonáš –
Pracovnice zajistily klientce
domu Jonáš, které končí
roční nájemní smlouva,
nadační příspěvek od
nadace Agrofert, který
poslouží k uhrazení kauce za
vlastní bydlení. Nejedná se
o první klientku, které nadace
a soc. pracovnice tímto
způsobem pomohly. Pro
klientku to je ideální
možnost, jak se vypořádat
s nemožností spoření během
pobytu na azylovém domě
a sehnat snadnější cestou
vyhovující samostatné
bydlení.

Charitní šatník – „Svoz pro charitní šatník přijel k vašemu domu. Sváží ošacení všeho
druhu pro muže, ženy i děti,” hlásá od 2. března každý týden od pondělí do čtvrtka mezi
16:00 až 18:00 v ulicích České Lípy bílý tranzitní automobil. Ošacení, které lidé darují řidiči
vozu, následně putuje do českolipského a novoborského šatníku, z nichž se dostane ke
klientům Farní charity Česká Lípa, k lidem z ulice a cizincům v uprchlických zařízeních.
Zeptali jsme se na bližší informace vedoucí služby charitní šatník Ireny Hrnčířové na
několik věcí.
Pokračování na straně 2

Přibývá počet zadlužených rodin
Startér – Pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která funguje na
Novoborsku a Cvikovsku a pomáhá rodinám s jejich existenčními problémy, zaznamenaly
v předchozím měsíci rekordní nárůst sociálně ohrožených klientů. Po několika měsících
existence sociální služby Startér jen v posledním měsíci pomáhají dalším dvanácti rodinám
z celkových devětadvaceti. Pracovnice jim pomáhají například jednat s úřady a s oddlužením.
Výraznou pomocí pro Startér bylo navázání spolupráce se sociálními odbory Nového Boru
a Cvikova, resp. s jejich terénními pracovníky. Díky nim zaměstnanci Startéru mohou pomáhat
s problémy například dvěma rodinám ze Svoru resp. z Mařenic.
Na konci února navštívilo Farní charitu Česká Lípa nové vedení města Česká Lípa. Vedení se
podrobně seznámilo se sociálními službami provozovanými na území města. Následná diskuze
se poté vedla kolem problematiky financování velmi potřebného volnočasového klubu pro
děti ze sociálně vyloučených lokalit Klub Koule Nízkoprahový klub pro děti a mládež.
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Stalo se…
Sociální automobil – Nový

klient z Kamenického Šenova začal
využívat pravidelné svozové linky
do denního stacionáře v Hradecké
ulici v České Lípě. Navýšil tak počet
hendikepovaných klientů této
služby na rekordních 26.
________________________________

Charitní šatník – Zaměstnankyně

MěÚ Doksy uspořádaly sbírku
ošacení. Dvě plně naložená
tranzitní auta odvezla z Doks
mnoho potřebných darů pro
sociálně slabé spoluobčany
z Českolipska a Novoborska.
________________________________

Startér – Pracovnice zajistily

bydlení, potravinovou pomoc,
ošacení a základní vybavení
domácnosti mladému páru (muž je
částečně invalidní) přespávajícímu
na nádraží, který přišel na Farní
charitu Česká Lípa z Domažlic
úplně bez dokladů, bez financí
a bez ošacení. Nyní pracovnice
asistují u vyřízení dokladů, dávek,
a poté zaměstnání v Sociálním
podniku FCH CL.
________________________________

Klub Koule NZDM – Tři klienti,

děti ze sociálně vyloučené lokality
Dubice, si pod dohledem
pracovníků klubu našly práci nebo
brigádu, jedna z klientek si po
individuálních konzultacích podala
přihlášku na střední školu.
________________________________

Sociální ubytovna Nový Bor –
Z vlastní iniciativy si klienti na
ubytovně v Severní ulici zřídili
harmonogram a uklízejí si okolí
ubytovny od odpadků, které tam
zanechávají mimo jiné
spoluobčané města.

________________________________

Sociální podnik FCH CL –

Zaměstnanci podniku uklízeli klesť
pro firmu Progless. Náhlá změna
počasí však zapřičinila, že klesť byla
zamrzlá a pod sněhem. I tak ale
byla práce dobře odvedená.
________________________________

Azylový dům Jonáš –

I v předchozím měsíci absolvovaly
tři klientky azylového domu v
Novém Boru týdenní kurz pro
nezaměstnané, aby se lépe
zorientovaly a uplatnily na trhu
práce.
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V ulicích opět jezdí automobil a sváží ošacení z domácností
(Pokračování ze strany 1)

Co všechno lze darovat řidiči svozu a v jaké podobě?
Kromě oblečení, u něhož stačí, aby bylo čisté, nepotrhané a jinak neznečištěné
a dané v igelitovém pytli nebo tašce, můžou dárci věnovat i funkční elektrospotřebiče
nebo ložní prádlo, hračky pro děti a mnohé další věci. Sami byste se divili, co vše se
uplatní. To, co vám může
připadat staré, zbytečné
nebo nevzhledné,
mnoha dalším lidem
v mnohém poslouží.

Kde všude bude svoz
jezdit a jak dlouho?
Svoz začal v březnu
a v České Lípě bude
končit přibližně zkraje
května. V České Lípě
jsou totiž místa, kam
Zaměstnanec charitního šatníku
zajíždíme dva dny po
sobě, jsou to většinou
oblasti s rodinnými
domy. Zde je nejvyšší koncentrace dárců. Lidé s rodinnými domy mají často větší
skladovací prostory, než lidé v panelových domech, a tak je větší pravděpodobnost,
že něco tzv. vyštrachají. Navíc jim stačí poodhrnout závěs a lehce si všimnou našeho
auta. V případě sídliští nemáme moc šancí na úspěch. Když bydlíte třeba v pátém
patře, může se lehce stát, že naše hlášení nezaslechnete, nebo se vám nechce ven.
Což chápeme. Paradoxně, i když třeba na Špičáku bydlí
přes 11.000 lidí, víc oblečení máme například ze Svárova.

Co vše může
odvézt Svoz pro
charitní šatník?

Jak mám tedy postupovat, když mám připravené
oblečení a svoz mi unikne?
Pokud víte, že v plánovaný termín svozu nebudete doma,
nebojte se a klidně nechte oblečení v igelitu před vaší
brankou. U paneláků je to komplikovanější. Pokud jste
přeslechli hlášení automobilu a nestihli jste vůz ve vaší
ulici, klidně zavolejte na číslo, které je k dispozici na
ohlašovacích letácích, které vám náš řidič vhazuje s cca
čtrnáctidenním předstihem do schránek. Vzhledem
k tomu, že dva měsíce bude jezdit po České Lípě, není pro
něj problém zajet
v jakýkoli den mimo
svou trasu o pár ulic
vedle a stavit se právě
u vás.
„Pokud chcete věnovat

oblečení Farní charitě
Česká Lípa, nevzhazujte
jej do zelených kontejnerů
na textil.”

•
•
•
•
•

•

Jak je to se zelenými
kontejnery na textil
ve městě?

Zřizuje je soukromá
firma. Dříve část
oblečení z těchto
– IRENA HRNČÍŘOVÁ
kontejnerů šla do
našich šatníků. S firmou
jsme ale před věma lety
ukončili spolupráci.
Pokud tak chcete věnovat oblečení místní organizaci,
jakou je Farní charita Česká Lípa raději zavolejte a my
k vám rádi přijedeme.
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• funkční neroztrhané

•

•
•
•
•
•

oblečení a obuv pro
muže, ženy i děti (pro
všechna roční období)
ložní prádlo
deky, polštáře
záclony
batohy, tašky do školy
nádobí všeho druhu
(od příborů po
kastroly)
kuchyňské
elektrospotřebiče
(rychlovarná konvice,
dvouplotýnka, pečicí
trouba, mixér,
mikrovlnná trouba,
lednice atd.)
elektrospotřebiče
obecně (rádio,
přehrávač, televize,
pračka, fén, lampa
atd.)
hračky
hudební nástroje,
hudební aparatura
vědomostní
a společenské hry
výtvarné potřeby
sportovní vybavení
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Přednáší školám o domácím násilí
Dobrovolnické centrum – Nejen vzděláváním a náborem dobrovolníků se

zabývá vedoucí Dobrovolnického centra. V předchozím měsíci zorganizovala
v zasedací místnosti Farní charity Česká Lípa pět přednášek určených pro
základní školy v České Lípě. Interaktivní přednášky na téma činnosti
charitativních organizací ve společnosti s přesahem k problematice domácího
násilí naštívily zatím tři základní školy. Cílem přednášky bylo předat studentovi
schopnost rozpoznat domácí násilí, uvědomit si, že je protizákonné, a vědět,
kam se obrátit o pomoc. Smutnou zkušeností některých účastníků přednášky
bylo prohlášení, že se osobně setkaly nebo setkávají s prvky domácího násilí
v jejich rodinách. S přednáškou byly spojeny i exkurze po službách charity,
o nichž žáci věděli dopředu a spontánně obdarovali klienty přinesenými dárky.

Gabriela Medwell přednáší na téma domácí násilí

Fotbal vrátil chlapci
chuť do života
Příběh desetiletého Míši
Azylový dům Jonáš – Zhruba před měsícem přišla do
Azylového domu Jonáš v České Lípě maminka, oběť
domácího násilí, se svým desetiletým synem Míšou. Jejich
příběh nemá šťastný začátek, ale díky pomoci fotbalového
oddílu FK Arsenal Česká Lípa směřuje ke šťastnějšímu
pokračování.

Ztráta životního potěšení
Míša měl předtím, než odešel
s maminkou z domova, velkou životní
oporu ve fotbalu, který ve svém
rodném městě aktivně hrál. Tréninky
a zápasy znamenaly pro desetiletého
chlapce jedinou možností úniku
z šedivého světa. Domácí násilí naštěstí
skončilo po odstěhování matky se
synem z domova, po nastěhování do
Azylového domu Jonáš, daleko od
líhně agresora. Zdálo by se, že se tím
vyřešil zásadní problém v životě
malého hocha i jeho maminky.
Psychický tlak ze ztráty domova,
z opuštění školy, přátel a vzpomínky na
ještě před pár týdny hrůzné události
však v Míšovi přetrvávaly.

Arsenal nakloněn pomoci
V prvních dnech v azylovém domě byl
nemluvný a, i když dny plynuly, nic se
neměnilo. Tím, že přišel o možnost hrát
fotbal, ztratil veškerou energii a chuť do
života. To v rámci diagnostiky situace

velmi jednoduše
vytušila pracovnice azylového domu.
Jediným možným východiskem bude
návrat k fotbalu v současném místě
bydliště, tedy v České Lípě. Pracovnice
neváhala a zvedla telefon. Na druhé
straně drátu se ozval místopředseda
fotbalového klubu Arsenal
zodpovědnéhý za vedení mládeže.
Jeho bezprostřední reakce na otázku,
zdali je možné během sezóny vřadit do
kádru chlapce z Azylového domu, ji
mile překvapila. Místopředseda klubu
bez váhání pozval chlapce na trénink
a dokonce vše ještě týž den
zkoordinoval s trenérem příslušného
oddílu. Když se informaci dozvěděl
Míša, poprvé v jeho očích vysvitly
radostné plamínky.

První trénink a první úspěchy
Míša s maminkou se poslední únorové
úterý vydali na tréninkové hřiště na
městském stadionu. Po konci tréninku
však nebyl nadšený jen Míša, ale
i trenér mládežnického družstva. Míša

se totiž ukázal jako velmi talentovaný
mladý fotbalista. Při tréninkovém
zápase střílel branky, jeho úspěšný den
byl završen obdržením diplomu. V tu
chvíli se Míšovi vrátila chuť do života,
sociálním pracovnicím se rozplýval
o své spokojenosti. Podobně na tom
byla i jeho maminka. Pracovnice
neváhala a znovu zvedla sluchátko, aby
sdělila vedoucímu mládeže pozitivní
posun v Míšově pohledu na svět
a srdečně poděkovala za přístup oddílu
k řešení situace. Z druhé strany jí však
přišlo úplně stejné a vřelé poděkování
za řešení situace právě touto cestou.

Pozitivní obrat
V současné chvíli má Míša dvakrát
týdně tréninky a nemluví o ničem
jiném. Maminka je šťastná, když vidí, že
se jejímu synovi opět daří dívat se na
svět veselejší optikou. Všichni společně
věří, že takovýchhle momentů štěstí
bude v budoucnu v jejich životě stále
více přibývat.

Navázaná spolupráce s farnostmi
V Jestřebí u České Lípy se v půli února uskutečnila vikariátní konference za účasti otce biskupa Jana Baxanta, kněžích z místních
římskokatolických farností a ředitelky Farní charity Česká Lípa Evy Ortové. Představitelé církve byli seznámeni s činností Farní
chrarity Česká Lípa a s činností Sociální farmy s. r. o. Dalším bodem jednání byla dohoda o vzájemné spolupráci, která bude
oboustranně přínosná. Farní charita Česká Lípa nabízí farnostem pomoc v rámci realizovaných sociálních aktivit a farnosti budou
tyto sociální aktivity nabízet a duchovně podporovat. Věříme, že toto propojení a funkční spolupráce bude obrazem živoucí víry.
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Farní charita Česká Lípa je největší neziskovou organizací poskytující na území Českolipska a Novoborska
sociální služby. Jejím posláním je poskytovat mimo jiné… (odpověď v tajence) podle vzoru Ježíše Krista.

Pojďte s
námi
likvidovat
černé
skládky
Celorepublikový
projekt Uklidíme
Česko nemine ani
Českou Lípu. Na
území našeho města
jej organizuje Farní
charita Česká Lípa za
asistence města dne
18. 4. Jedná se
o dobrovolnickou
akci zaměřenou na
likvidaci černých
skládek v okolí měst.
Zaměstnanci a klienti
českolipské charity
zvou mezi sebe
každého, kdo má chuť
přiložit ruku k dílu.
Materiální pomůcky
jako rukavice a pytle,
stejně jako rozvoz na
konkrétní místa bude
zajištěn. Sraz
dobrovolníků
každého věku je
naplánován na 10:00
v areálu charity
v Dubické 992. Více
info na www.fchcl.cz
či na info@fchcl.cz.

Masopustní průvod
v obrazech
Již podruhé Farní charita Česká Lípa
zorganizovala na masopustní úterý s herci o. s.
Osli průvod masek centrem města Česká Lípa. Do
průvodu, v němž nechyběl jezdec na koni, smrtka,
lékař, voják, babka s dědkem, zvířata i potulný
trubadúr s kytarou, se připojilo na 100 lidí z řad
veřejnosti. Poté, co vedení města předalo před
radnicí průvodu klíč od města, Řemeslná pekárna
Janov či reklamní agentura Deus nevahály za
tanec s hospodáři hostit kolemjdoucí průvod
koláči, uzenkami či pálenkou. Veselice trvala
bezmála jednu hodinu a byla zakončena na
náměstí T. G. M.
Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 15 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 FCH CL dávající pracovní příležitost lidem znevýhodněným na trhu práce a Sociální farmu s. r. o.
Kontakt na redakci: 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 200 ks. V případě, že chcete finančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.
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