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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V ROCE 2016 SLAVÍME 16 LET OD VZNIKU FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA – WWW.FCHCL.CZ

Doksy
pořádaly
sbírku
ošacení
Farní charita Česká
Lípa z celého srdce
děkuje občanům
Města Doksy, kteří
věnovali dary do
proběhlé sbírky
ošacení pro Charitní
šatník. Dary ze sbírky,
kterých se sešlo
opravdu požehnaně,
budou sloužit nejen
uživatelům Azylového
domu Jonáš v České
Lípě a v Novém Boru,
sociálně slabým

Ewals
reklamou
podpořil
nákup vozu

ilustrační foto Azylového domu Jonáš

Úspěchy a aktivity
Azylového domu Jonáš

Nejstarší
projekt Farní
charity Česká
Lípa
ubytovává
ročně na 70
klientů. Ve 12
pokojích
v České Lípě
a v 7 pokojích
Každý rok jezdí automobil šatníku pro dary z Doks.
v Novém Boru
žijí poslední
dva roky kromě
klientům z České Lípy,
matek s nezaopatřenými dětmi
z Nového Boru
i otcové se stejnými problémy. Jaké
a přilehlých obcí, ale
úspěchy v minulém měsíci sociální
i klientům ze Zařízení
pracovnice zaznamenaly či jaké
pro zajištění cizinců
aktivity s klienty vykonávaly?
v Bělé-Jezové.

„Srdečně
děkujeme všem,
kteří myslí na
jiné.”
www.fchcl.cz
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Klientka z domácího násilí
V Jonáši jsme ubytovali klientku,
která u nás našla azyl před domácím
násilím. Od agresora přišla pouze se
synem a několika osobními věcmi.

Domácí násilí klientka snášela cca
čtyři roky. Tak dlouho hledala sílu
vyvázat se z područí násilníka, který
od rozbíjení věcí a vyhrožování
postupně přešel k bití klientky
a k pokusu o oběšení.
Zřejmým spouštěčem pro rozhodnutí
odejít byl nejen neustálý tlak
klientčiny matky, ale především syn,
který přihlížel všemu zlému, co
bývalý přítel dělal.

Logistická firma Ewals
Cargo Care sídlící také
v České Lípě je prvním
oficiálním partnerem
nově zakoupeného
tranzitního vozu Fiat
Ducato, který Farní
charita Česká Lípa
zakoupila k provozu
služby Sociální
automobil. Nákup trojí
reklamy na kapotě vozu
v hodnotě 92 000 Kč je
velmi významnou
pomocí s financováním
automobilu. Nový vůz
Farní charita Česká Lípa
zakoupila z kraje
letošního roku, jako
náhradu za ojetý Ford
Tranzit. Tím je tak znovu
zajištěn provoz služby,
která sváží zdravotně
hendikepované děti do
školy a ze školy dvěma
automobily.

Na klientce bylo po příchodu vidět,
že se začíná díky azylovému domu
cítit klidněji
a bezpečněji.
Klientka byla v té
době
zaměstnaná,
avšak neměla
dostatek financí
na přestěhování
do vlastního
bydlení.
Reklama pomáhá dofinancovat nákup vozidla.
pokračování na str. 2
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Aktivity a úspěchy
Azylového domu
Jonáš
pokračování ze str. 1

Byla však na ní vidět obrovská
vůle po změně. Od počátku byla
velmi snaživá, mimo svou práci
chodila o víkendech na brigády,
aby našetřila peníze na kauci na
nové bydlení. S naší pomocí
a s pomocí terénní pracovnice
z úřadu byl klientce schválen
městský byt. Klientka tak sehnala
vlastní bydlení během krátké
doby a spokojeně se do něj se
svým synem přestěhovala.
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Masopustní veselí zase o krok dál
Masopust v České Lípě
pořádala v centru města
Farní charita Česká Lípa již
třetím rokem po sobě,
prvně však na masopustní
neděli. Podle počtu
zúčastněných to byla šťastná
volba.
Na náměstí T. G. M. se
kromě desítek masek totiž
sešly stovky nadšenců,

průvod centrem města tak byl
opravdu nepřehlédnutelný.
Nejprve za bouřlivého jásotu
masek předala paní starostka
obecnímu Laufrovi v podání
Petra Brambora Nárovce klíč
od města. Nic tak nebránilo
všeobecnému veselí, tančení
a pití v ulicích.
Muzikanti s akordeonem,
houslemi a bubnem skvěle

hráli a zpívali, masopustní
pochoutky přichystané na
Škroupově náměstí přišly vhod
a představení divadla Krabice
Teplice na terase kavárny
Kocour bylo dle dětského
jásotu opravdu to pravé.
„Nechť je příští rok ještě
vydařenější a 26. 2. 2017 na
viděnou.”

Klient z ulice
Za velký úspěch v posledních
týdnech také považujeme
pomoc klientovi, který přišel
z ulice, kde žil několik měsíců
bez kontaktu s rodinou. Byl
zubožený, zanedbaný, bez
osobních věcí. Klienta jsme
nejprve ubytovali na Nouzovém
pokoji, v němž poskytujeme
nárazové bezplatné ubytování.
Z něho pak přešel do
novoborského Azylového domu
Jonáš. Ačkoli byl klient v počátku
ve velmi špatném fyzickém
i psychickém stavu, střecha nad
hlavou a opora mu přinesly
novou chuť bojovat. Sám od
sebe začal vyvíjet aktivitu,
přihlásil se na rekvalifikační kurz,
našel si zaměstnání a obnovuje
vztah s dcerou.

Paní starostka předává průvodu klíč od města.

Po celou dobu doprovázeli průvod hudebníci.

Již třetím rokem se na náměstí sejdou rozličné masky.

Tanec masek je oblíbenou aktivitou.

Letošní rok bylo zájemců o přípitek opravdu dost.

Průvod doslova ucpal ulice města.

Pivnice U Sršně patří mezi tradiční zastávky průvodu.

Závěrečné představení Mrkvoman děti pobavilo.

Vaření s klientkami
a dětmi
V rámci kurzů hospodaření,
v nichž se klientky azylového
domu učí, jak uspořit peníze, byl
pořádán další kurz vaření.
Klientky se při něm učí, že i za
málo peněz mohou mít dobré
a kvalitní jídlo a přitom svým
dětem dopřát to, co mají rády.
Největší úspěch u klientek i jejich
dětí mělo pečení domácích
koblih a housek. Důležitým
aspektem kurzu pak bylo
zapojení dětí do vaření. Maminky
měly nejen možnost vidět, že to
lze, ale že je možné udělat z této
práce zábavnou a výchovnou
aktivitu.

www.fchcl.cz
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Kterak Erasmus+ vařil na Euroškole:

Stavme mosty mezi zeměmi
Dobrovolnické centrum – Workshop,
jakožto jeden z druhů neformálního
vzdělávání, je nejlepším způsobem,
jak se učit, tvořit a rozvíjet. Hry
s diskuzemi, kdy se nikdo nebojí sdílet
s druhými své nápady a myšlenky,
jsou za určitých okolností mnohem
lepším nástrojem, než formální
vzdělávání s učitelem a knížkami.
Dává to příležitost nejen ukázat
druhým, kým jsme, ale také jak
nestandardně třeba můžeme smýšlet.

A ačkoliv by se mohlo zdát, že jsme se
pouze bavili, nebylo tomu tak! Všichni
společně jsem se procvičili
v anglickém jazyce, naučili jsme se
nová slovíčka, a to především z oblasti
vaření a stolování, dozvěděli jsme se
mnohé o našich kuchyních
a kulturách.
“Atmosféra na této škole byla opravdu
velmi přátelská. Cítila jsem se tam
velmi hezky, studenti měli zájem

Gruzínka Salome připravuje jedno z jídel v rámci společného dne se studenty Euroškoly.
Farní charita EVS Team se rozhodl
experimentovat a prověřit, jak
výhodné je neformální vzdělávání,
a to ve spolupráci se studenty a učiteli
Euroškoly, od nichž konkrétní nápad
na téma workshopu vzešel.
Z toho mála, co jsme mohli jakožto
dobrovolníci zatím vidět, Euroškola
Česká Lípa poskytuje vzdělání
studentům mimo jiné také v oblasti
hotelnictví a cateringu. K tomu jsou
používána moderní zařízení,
technologie a studenti jsou
povzbuzováni jak v nezávislosti, tak
v zodpovědnosti vůči studiu.
Jedním z oborů studovaných na této
škole je obor Hotelový management
a turismus, ve kterém se studenti učí,
jak pečovat o turisty, ale i o prostírání
stolů a poskytování informací hostům.
A právě s těmito studenty jsme
společně absolvovali “Den
mezinárodní kuchyně”. Společně jsme
vařili jídla z různých kuchyní, bavili se
a smáli se.

www.fchcl.cz

poznat mou zemi, kulturu, zvyky.
Studenti pro nás připravili úžasný
program, a to včetně prezentace
o České repulice. České tradiční
menu bylo výborné, byť velmi odlišné
od jídel nás ostatních. Cítila jsem se
tam, jako bych byla mezi letitými
přáteli,” komentovala workshop Sally
z Gruzie.
A ačkoliv jsme vařili celé dlouhé čtyři
hodiny, zbylo nám ještě mnoho
energie, a to především na zdolání
celého menu, ve kterém nechyběl ani
závěrečný zákusek, moravské koláče.
A jak na závěr řekla paní ředitelka
Petra Kašparová: “V tomto obtížném
čase je velmi důležité společně stavět
malé mosty mezi zeměmi, učit se
toleranci a otevřít svou mysl. A tento
den jsme právě jeden takový most
společně postavili.”
autor textu: Mariya Garbuzova
překlad textu: Lucie Novotná

Filmy nejsou jen
pro zábavu
Klub Koule NZDM –
Pracovníci
nízkoprahového Klubu
Koule zprostředkovávají
klientům z vyloučených
lokalit vzdělávací
aktivity formou tzv.
zábavných
vědomostních kvízů na
různá témata –
všeobecné znalosti,
sexuální výchova či
šikana. V dnešní
audiovizuální době je
zajímavé i vzdělávání
formou tzv. „filmového
klubu”. Dokumentární
filmy či filmy hrané jsou
silným pomocníkem při
práci s mládeží. Svým
tématem přilákají
náctileté klienty
k obrazovce, udrží jejich
pozornost a přitom se
dotýkají konkrétních

témat, které pak
v následné diskuzi
sociální pracovníci
konfrontují se
zkušenostmi klientů.
Ještě druhý den po
zhlédnutí filmu 3096
dní: Příběh Nataschi
Kampuschové klientky
hovořily o tom, jak
v nich film zanechal
stopy. Film podle
skutečných událostí
natočený o únosu
desetileté Nataši
Kampuschové
Wolfgangem
Priklopilem, který ji
dlouhých osm let držel
v podzemní místnosti,
tak posloužil jako
emocionálně podnětný
zdroj rozličných témat,
které zafungovaly nejen
jako varování.

Startér pořádá
prevence proti šikaně
Startér – Sociálně
aktivizační služba pro
rodiny s dětmi Startér
kromě práce s klienty
z Novoborska, kteří se
ocitnou v existenčních
potížích, působí také
preventivně na
základních a středních
školách. V minulém
měsíci pořádala Farní
charita Česká Lípa a její
preventistka Barbora
Plačková za asistence
psychologa
a zástupkyně Policie ČR
přednášky o šikaně na
ZŠ Horní Police a Stráž
pod Ralskem. Tato
aktivita vyplynula ze
zkušeností sociálních
pracovnic Startéru, které
Partner zpravodaje

se s šikanou a dalšími
výchovnými problémy,
jakými jsou záškoláctví,
drogy či krádeže,
setkávají při práci
v terénu. Tyto problémy
pak pracovnice Startéru
řeší společně s rodinou
za asistence OSPOD
Nový Bor. Častým
určujícím prvkem pro
pořádání přednášky je
samotný výskyt
problému v dané
lokalitě. Nyní se chystá
přednáška na praktické
škole v Novém Boru
a znovu na základní
škole v Horní Polici,
která chce přednášku
o šikaně také pro jiné
ročníky.

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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potěšené, pohádka sklidila
obrovský úspěch.
Nadšení pak nebralo konce ani
na Azylovém domě Jonáš.

Děti věnovaly azylovému domu tolik dárků, že pro ně muselo dojet auto.
Žáci 2. A potěšili děti hračkami,
knížkami, oblečením, školními
pomůckami a sladkostmi, které
dětem předali v klubovně školy.
Dárků bylo tolik, že nebylo
v silách maminek odnést je na
Jonáš a věci musel odvézt
charitní tranzit. Kromě toho žáci
připravili pro děti s maminkami
pohoštění v podobě
vlastnoručně upečeného
perníku.
Žáci ze ZŠ Slovanka však
nachystali pro děti ještě jedno
překvapení. 1. C nazkoušela,
zahrála a odzpívala pro děti
z azylového domu hudební verzi
pohádky O Červené karkulce.
Maminky i děti byly velmi

V herně Jonáše v České Lípě se
pak sešli všichni ubytovaní
a dárky se roztřídily. Část dárků
poté putovala do Nového Boru
na druhou pobočku azylového
domu, kde dárky udělaly radost
dalším dětem.
„Moc děkujeme za celý tým
Azylového domu Jonáš, za
všechny maminky i děti, celé
Základní škole Slovanka za jejich
ochotu rozdávat radost
a úsměvy,” řekla pracovnice
v sociálních službách
z azylového domu Martina
Suchánková.

Zahraniční dobrovolníci
z projektu Erasmus+, kteří
jsou v České Lípě díky Farní
charitě Česká Lípa, zapojili do
jazykových workshopů se
studenty škol další základní
školu, konkrétně ZŠ Slovanka
a jejich 19 tříd včetně tzv. tříd
dyslektických. ✖ Proběhl
workshop na ZŠ Partyzánská
pro žáky 6. a 7. ročníků na
téma Poznej mě! Děti se
v anglickém jazyce dotazovaly
dle připravených hracích
karet, odkud dobrovolníci
pochází, co rádi jí, jaká jsou
znamení zvěrokruhu nebo
jaké mají životní ambice. Vše
si pak pečlivě zaznamenávaly.
Co děti nejvíce pobavilo, bylo
strávených patnáct minut
s každým z dobrovolníků, kdy
se pokoušely podle pokynů
namalovat nejen vlajku země,
odkud dobrovolník pochází,
ale i dobrovolníka

samotného. „My je s radostí
pozorovali a oni s ještě větší
radostí kreslily. A světe div se,
některé naše podobizny se
nám i podobaly,” řekla
s úsměvem dobrovolnice
Máša. ✖ Čeští dobrovolníci
jsou ve svých aktivitách také
aktivní. Dobrovolnice Markéta
nadále působí v projektu
Centrum pro pěstounské
rodiny a věnuje se doučování
dětí. Dobrovolnice Týna,
studentka gymnázia, dochází
se zahraniční dobrovolnicí
Kate pomáhat do DDM
Libertin na výtvarnou výchovu.
Dobrovolnice Eliška, která je
jedním z mentorů,
a tak spřízněnou duší
zahraničních dobrovolníků, se
bude v zahraničí účastnit
vzdělávací akce v rámci
programu Erasmus+. ✖

Vyluštěte si středně těžké sudoku.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Azylový dům Jonáš – Nevšední
zážitky připravily děti ze ZŠ
Slovanka pro maminky a jejich
děti z Azylového domu Jonáš.

Zprávy z dobrovolnického centra

Sudoku

Žáci ZŠ Slovanka obdarovali
děti z Jonáše dárky a divadlem

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
j a ký ko l i d o t a z , ko n t a k t u j t e n á s
prostřednictvím příslušných
kontaktních údajů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
POMOCI POUŽIJTE
BEZPLATNOU LINKU
608 777 577
www.fchcl.cz

