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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V ROCE 2015 SLAVÍME 15 LET OD VZNIKU FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA – WWW.FCHCL.CZ

Letní kino pro děti
Azylový dům Jonáš – Zaměstnankyně
azylového domu připravily pro děti
a jejich maminky nevšední zážitek, který
pomohl na chvíli zahnat smutky a obavy.
Zahrada Charity se proměnila v jeden
podvečerní čas v letní kino a táborový
kemp. Všech 9 maminek a jejich 19 dětí
si společně postavily stany, opékaly buřty
a při setmění se usadily do trávy, aby si
vychutnaly na plátně animovanou
filmovou pohádku. Děti prvně
a doufáme, že ne naposledy, zažily
večerní promítání a následné spaní ve
stanu.

Neckyáda po
letech ožila. A jak!

Letošní rok byla pro pořádání této
tradiční akce, která v České Lípě trvá
s přestávkami od roku 1973, oslovena
Farní charita Česká Lípa. Ta uskutečnila
v České Lípě oslavu všech (ne)vodáků
v takovém měřítku, že se během
městských slavností znovu vyplatí
v dopoledních hodinách vypravit k řece
Ploučnici. pokračování na str. 3

Projektová koordinátorka
pomohla hendikepovanému
chlapci

ŽOV
KU

Farní charita Česká Lípa získává z grantových programů nadací finance nejen na
podporu svých projektů, ale i individuálně pro klienty služeb, jak dokázala úspěšně
vyhodnocenou žádostí charitní projektová koordinátorka.
Péťa Živsa

Zaměstnanci Sociálního podniku při sečích
kolem panelového domu v Benešově nad Ploučnicí

Ta se v průběhu roku seznámila s Českolipanem, třináctiletým Petrem Živsou, který
po narození prodělal mozkovou obrnu a je upoután na invalidní vozík. Jeho rodina
již delší dobu sháněla finance na vybudování bezbariérové koupelny. Přestavba
koupelny byla vyčíslena na 96 000 Kč. V průběhu plánování si rodina sehnala část
financí od Nadace Lasvit, Konto Bariéry – Nadace Charty 77 či z charitativního
koncertu pro Péťu od Člověka v tísni.
Zaměstnankyně charity, jejíž pracovní náplní je mimo jiné vyhledávání dotačních
a grantových programů, našla individuální projekt od Nadace rozvoje občanské
společnosti Pomozte dětem, vypracovala jej a podala jménem Petrových rodičů,
přičemž Farní charita Česká Lípa se v této věci stala pouze nezištným garantem
a zhotovitelem žádosti. Žádost byla úspěšně přijata a díky medializaci získala
zaměstnankyně Petrovi dalších 35 000 Kč na oné nutné přebudování koupelny.
Farní charita Česká Lípa tak opět pomohla zlepšit život těm, kteří to potřebují.

Partner zpravodaje
50% částkou na výrobě měsíčního zpravodaje se podílí Reklamní agentura Deus (prodeus.cz), zajišťující
výrobu reklamy a provozující regionální zpravodajský server i–noviny.cz a volnočasový měsíčník Lípa.
Srdečně tímto našemu dlouholetému partnerovi děkujeme.

www.fchcl.cz
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Studenti středních
škol pomáhali
zdravotně
hendikepovaným
Dobrovolnické centrum – Ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem Farní charity
Česká Lípa vykonali žáci Obchodní
akademie a SOU a SOŠ 28. října
v předchozích dvou měsících
dobrovolnické služby ve speciální
základní škole Moskevská a v Azylovém
domě Jonáš při přepočtu za bezmála
10.000 Kč.

Dobrovolníci s dětmi před městským bazénem
Osm středoškolských studentů
z obchodní akademie dvakrát asistovalo
při návštěvách zdravotně
hendikepovaných dětí v městském
bazénu a uskutečnili s nimi i výlet do
liberecké zoo. Do zoo, tentokrát však
dokské, se podívalo i jedenáct studentů
odborného učiliště s dětmi a maminkami
z Azylového domu Jonáš. Žáci SOU
a SOŠ navíc i zajistili finance na uhrazení
jízdného vlakem a vstupného za celou
výpravu.

Jak se pracuje se ženami
v azylovém domě
Azylový dům Jonáš – Žijí mezi námi se svými dětmi, ale neumějí se o ně ani o sebe
postarat. Jaké výchovy se dostalo jim, takovou jsou schopné předat svým dětem.
Chybí jim zkušenosti, zážitky, modely chování. Tyto ženy nezasluhují odsouzení.
Mnohé z nich mají chuť a vůli svůj osud změnit. Jenže nevědí jak.
S takovými maminkami pracují ve Farní charitě Česká Lípa v projektu Azylový dům
Jonáš. Svou šanci v něm dostala mladá maminka se dvěma dětmi, které byly
nezvladatelné, uplakané a nespokojené. Přišly zavšivené, špinavé, s nulovými
hygienickými a stravovacími návyky. Při vstupním pohovoru se maminka, nyní již
klientka azylového domu, přiznala, že neumí vařit, protože ji to nikdo nenaučil,
vlastně že neumí vůbec nic. Podstatné však bylo, že velice stála o změnu svého
dosavadního života. Dostala se do odborné péče erudovaných pracovnic z Jonáše,
které spolu s ní vytvořily tzv. individuální plán na denní režim a začaly s ní intenzivně
pracovat na výuce běžných činností. Klientka tak postupně zvládá koupání dětí,
používání toaletních potřeb, čištění zubů, ukládání dětí ke spánku.
Dále se učí hospodařit se svými velmi omezenými příjmy, které si rozpočítává na
každý den a dennodenně se věnuje pod odborným vedením vaření. Učí se vařit
polévky, omáčky, péct buchty. Děti, které byly zvyklé pouze na jídlo ze stánku, jako
například kebab, párek v rohlíku či langoše, poprvé ochutnaly maminčinu bábovku
a byly nadšené. Klientka dělá pokroky i ve výuce vedení domácnosti, postupně
zvládá uklízení, praní, žehlení. S klientkou se dobře spolupracuje a každým dnem
jsou vidět pokroky ve výuce nastavené v denním režimu. Děti si na nový způsob
života již navykly, jsou zklidněné, spokojené a usměvavé. Vedle naplňování standardů
kvalitního poskytovatele sociálních služeb dávají pracovnice Jonáše do své práce
i kus svého srdce.

Doučování dětí ze sociálně slabých rodin
Startér – Pro děti ze Cvikova, které budou na konci prázdnin skládat opravnou zkoušku
a jimž rodiče jim nejsou schopni z jakýchkoli důvodů s přípravou pomoci, připravily
pracovnice sociálně aktivizační služby individuální doučování, které bylo před
prázdninami posvěceno i vedením a pedagogickým sborem ZŠ ve Cvikově.

Nadační příspěvek
„nastartoval”
klientku

Dobrovolnické centrum i koordinátorky
dobrovolnické pomoci z obou středních
škol Růžena Rückelová a Ivana Školová
chtějí ve spolupráci i nadále pokračovat,
neboť asistenci a pomoc tohoto druhu
pracovnice obou zařízení velmi kvitovaly.

Koordinátorka dobrovolníků FCH CL

www.fchcl.cz

Startér – Ženy s děmi, matky, které nemají
dovednosti ze svých domovů, se velmi
často objeví i na Sociální ubytovně Nový
Bor, kde sídlí také sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Startér.
Zaměstnankyně Startéru pomáhaly jedné
takové mamince s naučením základních
dovedností, které nebyla schopna získat
od vlastních rodičů. Naučily matku, jak
zvládat celkovou péči o své jednoroční
dítě včetně přípravy domácí stravy. Jelikož
toto matka neuměla, byla například
nucena utrácet za drahé příkrmy
v obchodech. V současné chvíli se bude
klientka se svým synem stěhovat do
městského bytu či pronájmu, neboť jí byl
schválen nadační příspěvek 20 000 Kč od
Nadace Agrofert na kauci a první nájem v
novém bydlení.

Podpory od měst,
obcí a nadací
Farní charita Česká Lípa ze srdce
děkuje městům, obcím a nadacím za
v předchozím měsíci schválené
finance v rámci vypsaných dotačních
programů.
MÚ Česká Lípa podpořil celoroční
provoz Dobrovolnického centra
částkou 50 000 Kč.
MÚ Nový Bor podpořil provoz
Sociálního automobilu částkou 25 000
Kč a částkou 60 000 Kč sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Startér, který byl podpořen i MÚ
Cvikov částkou 15 000 Kč a Nadací
ČEZ prostřednictvím mobilní aplikace
Pomáhej pohybem částkou 65 000 Kč.
Nadace Výbor dobré vůle Nadace
Olgy Havlové pak poskytla Azylovému
domu Jonáš v Novém Boru 40 000 Kč
na nákup matrací.
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Nejrychlejší plavidlo bylo to hasičské.

Posádky dělaly show od začátku až do konce.

Vítěz kategorie nejšílenější posádka.

Většina posádek okusila s radostí chlad řeky.

Tradiční Turbosudy, které jezdí od r. 1973.

Plavidlo Kazatel vzdávalo hold Mistru Husovi.

Vítěz kategorie nejhezčí kostýmy.

Vítěz kategorie nejhezčí plavidlo.

Posádka hasičů v oficiálních trikách Neckyády.
pokračování ze str. 1

Účast devatenácti plavidel, posunutý start na
10:30, prodloužení trasy až k jezu u bývalé
prádelny, kde byl pro návštěvníky připraven
stánek s občerstvením, ocenění plavidel
i v kreativních kategoriích, oficiální trika
neckyády pro vítěze, zajímavé ceny od
restaurace U Kerama, MHF Lípa Musica
a Českolipského divadelního podzimu
a obrovská chuť se pobavit udělaly z letošní
neckyády akci, která, doufejme, přetrvá do
dalších let. Po letošním ročníku to má jistě
smysl.
Slovy Farní charity Česká Lípa největší díky
patří všem členům posádek, kteří ve volném
čase vyrobili nápaditá plavidla a předvedli
divákům po celou dobu jízdy skvělou show.

Srdce pro
Sociální automobil
Počínaje městskými slavnostmi v České Lípě, na nichž měla Farní charita Česká
Lípa informační stánek spojený s kavárnou, mohli charitní příznivci nákupem
samolepky ve tvaru srdce s vlastním textem podpořit provoz a nákup nového
tranzitního vozu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.
Srdečně tímto děkujeme všem, kteří si srdce v hodnotě 100 Kč zakoupili. Stejně tak
děkujeme Reklamní agentuře Deus, jmenovitě Rudolfu Živcovi, který celou výrobu
osobně zajišťoval. Chtěli byste vlastní srdce? Spolu s kavárnou nás určitě zase
potkáte na nějaké společenské akci. Sledujte náš web a nebo navštivte naši
spřátelenou kavárnu Klintn kafe na Škroupově náměstí.

Automobil byl polepen 53 srdci. Místa je na něm ještě dostatek.

www.fchcl.cz
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Soutěžní křížovka
Díky spolupráci s Reklamní agenturou Deus máte možnost spolu se čtenáři Měsíčníku Lípa soutěžit o volné vstupenky na projekci
jednoho ze tří filmů z bloku Letního kina na hradě 5.–7. 8. na vodním hradě Lipý.
Tajenku křížovky zašlete na e-mailovou adresu info@fchcl.cz.
Do předmětu e-mailu napište LETNÍ KŘÍŽOVKA. Soutěž probíhá do 1. 8. do 12:00.

Letní škola
pro
dobrovolníky
Dobrovolnické centrum –
Nejen nárůstem
dobrovolníků ve službách
Farní charity Česká Lípa se
může pochlubit
Dobrovolnické centrum.
Jednu dobrovolnici vyslalo
centrum do libereckého
drogového centra na
pomoc při terénních
službách, absolvovalo
návštěvu polského partnera
a na srpen chystá i tzv. Letní
školu pro dobrovolníky. Že
vás čtyři letní odpoledne
strávené s dalšími zájemci
o dobrovolničení zajímají?
Neváhejte se na bližší
informace zeptat
koordinátorky dobrovolníků
prostřednictvím příslušných
kontaktních údajů.

Charitní Dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolnické služby nejen
pro projekty Farní charity Česká Lípa, ale i pro další organizace jako Praktická
škola Pod Holým Vrchem, občanská sdružení a spolky všeho druhu. Navíc se
mohou dobrovolníci účastnit i akcí, na nichž Farní charita spolupracuje.
Pojďte s námi budovat silnější občanskou společnost.
Pojďte s námi rozvíjet naše město. Stačí být ve věku 15–90 let.
Dobrovolnické centrum, Česká Lípa, medwell@fchcl.cz, 778 062 204
Vaše jedna hodina dobrovolničení měsíčně
může pomoci na dlouhou dobu změnit život kolem vás.

DOBROVOLNÍKEM
MŮŽE BÝT KAŽDÝ!

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 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 NONSTOP KONTAKTNÍ ÚDAJE
487 829 873 NEBO NONSTOP@FCHCL.CZ
www.fchcl.cz

