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ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

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

Farní charitě pomáhají 
další dvě dobrovolnice 
Dobrovolnické centrum – Minulý měsíc 
se přihlásily další dvě dospělé 
dobrovolnice ku pomoci pracovníkům    
v sociálních službách a našim zdravotně 
hendikepovaným klientům. První 
dobrovolnice přišla do Centra pro 
pěstounské rodiny na terénní práce         
a jezdí do dvou rodin pomáhat 
pěstounským dětem s přípravou do 
školy. Druhá dobrovolnice dochází do 
praktické školy Pod Holým Vrchem, v níž 
pomáhá ve třídě s dětmi                             
s kombinovanými vadami. Celkem tak po 
otevření Dobrovolnického centra z kraje 
letošního roku pomáhá ve službách Farní 
charity již 5 dobrovolníků.

Sekáči vycházejí z fabrik  
na prosluněné louky 

Sociální podnik – Pro většinu projektů Farní charity Česká Lípa není rozhodující, zdali 
je léto nebo zima. Pro vedoucí Sociálního podniku Ludmilu Špindlerovou a jejích cca 
12 zaměstnanců je ovšem jaro a s ním přicházející slunečné a teplé počasí 
nejkrásnějším ročním obdobím v roce. Proč? Protože jim dává práci. Zaměstnanci 
Sociálního podniku mohou vzít do rukou křovinořezy, hrábě, kolečka, nastartovat 
tranzit a vyrazit sekat louky, trávníky všude tam, kde získají pracovní příležitost.  

Co se skrývá za názvem Sociální podnik Farní charity Česká Lípa? 
Jsme projekt, který zaměstnává zdravotně hendikepované osoby, které pobírají 
částečný nebo plný invalidní důchod, dále pak lidi bez přístřeší a lidi, kteří jsou 
starší padesáti let. Jak vidíte, jsou to lidé hůře uplatnitelní na trhu práce. Všem těm 
poskytujeme pracovní příležitosti. Většina z nich u nás začala pracovat již před 
mnoha lety, tehdy ještě v Chráněné dílně Jonáš a další zkušené jsme získali díky 
spolupráci se sociálním podnikem ELEKCE. V neposlední řadě k nám přišli z úřadu 
práce.                

Pokračování na str. 2 

Zpravodaj našel prvního partnera 
50% částkou na výrobě měsíčního zpravodaje se nově podílí Reklamní agentura Deus zajišťující nejen 
výrobu reklamy, ale provozující i regionální zpravodajský server i–noviny.cz a volnočasový měsíčník Lípa. 
Více naleznete na www.prodeus.cz. Srdečně tímto našemu dlouholetému partnerovi děkujeme.

Zaměstnanci Sociálního podniku sečou před panelovým domem v Benešově nad Ploučnicí

Jonáš shání sportovní 
dvojkočárek a vysavač  
Jménem jedné maminky ubytované na 
Azylovém domě Jonáš prosíme 
potenciální dárce, zdali nemají doma 
nepoužívaný sportovní dvojkočárek, 
který by mohli věnovat matce s dvěma 
dětmi. Mimo to shání Azylový dům 
funkční vysavač, který by mohly matky 
vužívat k úklidu domu. Prosíme, 
kontaktujte nás na info@fchcl.cz.

MĚSÍČNÍK  OBSAHUJE KŘÍŽOVKU

Klient Sociálního automobilu
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Hejtman navštívil 
Charitu 
Klub Koule NZDM – V rámci své návštěvy 
České Lípy navštívil Martin Půta krom 
jiného i Farní charitu Česká Lípa, jakožto 
největší neziskovou organizaci na 
Českolipsku. V rámci své návštěvy strávil 
většinu času se sociálními pracovníky 
volnočasového Klubu Koule NZDM, 
který, ačkoli patří mezi nejlépe 
hodnocené služby svého druhu v kraji, 
má problémy s financováním.  

Pokračování ze str. 1 
Děláte v Sociálním podniku i něco jiného než sekání trávy? 
Jéje. (smích) Děláme obecně jednoduché manuální práce pro firmy i fyzické osoby. 
Převážně to jsou seče, resp. údržby zeleně, k čemuž máme vlastní věci jako 
malotraktor s přídavnými nástavci, křovinořezy, sekačky na trávu, postřikovače na 
chemická ošetření buřeně či nůžky na živé ploty. Také ale uklízíme areály firem             
i veřejné prostory panelových domů. Někteří z našich zaměstnanců pak po celý rok 
pracují ve fabrikách, jako jsou českolipské pekárny nebo kartonážka v Novém Boru. 
To jsou lidé, pro které by i hrabání trávy bylo příliš fyzicky náročným zaměstnáním. 
Právě v těchto fabrikách mohou i naši sekáči přečkat zimu. Děkujeme za to, že tu 
možnost mají. 

Jak skloubíte práci v kolektivu, v němž jsou zdravotně hendikepovaní 
i například lidé dlouhodobě nezaměstnaní, ale fyzicky zdraví? 
Ti zdatnější neboli ti, kteří k nám přišli z úřadu práce, kde již byli několik měsíců 
například kvůli vyššímu věku, sečou křovinořezy, sekačkami nebo jsou schopni 
obsluhovat malotraktor. Ti, kterým to zdravotní stav úplně nedovoluje, jezdí s nimi      
a například hrabou trávu. Toto propojení je pro nás strašně důležité, stejně tak, ne–li 
více, právě pro ně. Funguje nám to takto velmi dobře, získávání nových pracovních 
příležitostí na doporučení spokojených zákazníků je pádným důkazem. Tím ale 
nechci říct, že bychom měli zakázek nad hlavu a odmítali zakázky nové. 

Pro koho jste například pracovali v loňském roce a co máte 
nasmlouváno pro letošní rok? 
Loňský rok jsme od jara do podzimu dělali venkovní práce například pro firmy 
Johnson Controls Autobaterie, Crystalex CZ, Protool, Lesy ČR, OSBD Česká Lípa či 
Progles. Jednalo se převážně o údržbu a úpravu zeleně,  zhotovování skalek, úklid 

venkovních objektů a pěstební práce v lese, a to nejen na Českolipsku. Za 
prací jsme dojížděli i na Lovosicko, Jablonecko či na Úštěcko. Letos 
budeme například osazovat předzahrádky před bytovými domy                   
v Železničářké ulici nebo sekat břehy Panenského potoka v Jablonném v 
Podještědí.  

Co považujete v Sociálním podniku za úspěch? 
Tak v prvé řadě samozřejmě dobře odvedenou práci v čase, který si 
představoval zadavatel. Obrovským úspěchem je pak odchod našich 
zaměstnanců, kteří byli dlouhodobě na úřadu práce, k jinému 
zaměstnavateli na hlavní pracovní poměr, u něhož můžou pracovat 
nazávisle na počasí. Jsme rádi, když jim praxe v našem podniku pomůže 
znovu se postavit na vlastní nohy a dodá jim vnitřní vzpruhu pro další kroky 
v životě.  

Zaměstnankyně Jaruška, která má na starosti úklid administrativních budov Farní charity

Svoz pro charitní šatník 
v ulicích Lípy stále 
pokračuje 
Charitní šatník – Každý den od pondělí 
do čtvrtka obráží tranzitní automobil 
mezi 16 a 18 hodinou ulice České Lípy   
a sváží z domácností oblečení a další 
věci do Charitního šatníku. V dubnu 
automobil má do 21. na programu 
Slovanku, do 6. května Špičák, poté do 
konce května Střelnici, Sever a Lada. 
Ačkoli jsou dané termíny svozu, pro 
řidiče, který je dostupný na telefonním 
čísle 778 062 205, není žádný problém 
na vyžádání přijet kamkoli a kdykoli. 

M. Půta hovoří s pracovníky Klubu Koule
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Dvě podoby Centra pro 
pěstounské rodiny 
Pěstouni otvírají klub pro děti
Jelikož pomoc pěstounům s jejich dětmi je jeden z cílů Centra, 
byl otevřen tzv. odpolední klub, který funguje každé čtvrteční 
odpoledne. Do klubu nyní dochází devět dětí, pro které jsou 
na programu sportovní a výtvarné aktivity, různé hry a soutěže, 
stejně tak čtení z Bible. V klubu se mohou děti za asistence 

pracovnice připravovat do školy, s čímž jim například 
pěstounští prarodiče už tolik pomoci nemohou. 

Asistence při nemoci pěstounky
V minulém měsíci musely pracovnice Centra asistovat starší 
pěstounce při nemoci její i jejího dítěte v pěstounské péči, 
charitním automobilem poskytovaly odvoz k lékaři. Pokud by 
se její zdravotní stav zhoršil, mohly by pracovnice Centra 
pomoci i s hlídáním dítěte na dobu určitou. Tento jev se             
v Centru řeší častěji, neboť  velkou část klientů Centra pro 
pěstounské rodiny tvoří právě prarodiče. 

Klub Koule NZDM – Nízkoprahový 
Klub Koule neposkytuje mladým 
lidem z ulice jen aktivní trávení 
volného času. Další stránkou 
služby je i jakási pomocná ruka při 
vykročení mladých lidí do 
samostatného života.  

Strach z otce ho 
vyčerpával
Tomášovi je 20 let a ačkoli je 
vyučen, ještě nedávno byl delší 
dobu nezaměstnaný. Práci sháněl,          
a i když se říká, že kdo pracovat 
chce, ten práci najde, zaměstnání 
se mu vyhýbalo. I na Tomáše však 
nakonec čekalo štěstí a našel 
zaměstnání v českolipské fabrice. 
Vzhledem k tomu, že bez práce 
neměl dostatek peněz na vlastní 
bydlení, bydlel u rodičů. Otec 
jeho volný čas v době 
nezaměstnanosti využíval                
a zaměstnával Tomáše v rodinné 
dílně. Problém nastal v okamžiku, 
kdy si Tomáš našel práci. Otec 
nechtěl přijít o pomocníka a začal 
nutit Tomáše, aby u něj pracoval     
i po práci. Tomáš tak přicházel 
každý den domů po celodenní 
pracovní směně bez možnosti 
odpočinku a začal zanedlouho 
tušit, že takový nápor se nedá 
zvládnout. Z úcty k rodičům a ze 
strachu z fyzických trestů, kterými 
otec nešetřil, se Tomáš bohužel 
neodvážil otci vzepřít.  

Letáky v ulicích mají 
smysl
Díky terénní práci pracovníků 
Nízkoprahového Klubu Koule se 
Tomáši dostal do rukou leták 
služby Farní charity Česká Lípa. 
Tomáš neváhal a kontaktoval 
zaměstnance Koule. Pracovník      
v sociálních službách se                  
s Tomášem několikrát sešel. Jako 
první nutnou věc, k níž společně 
došli, byla nutnost odstěhování 
do vlastního bydlení. Společnými 
silami našli Tomášovi nový byt, do 
něhož se mohl přestěhovat. 
Jelikož Tomáš neměl stále 
dostatek financí, muselo se vše 
řešit postupně. Vybavení bytu 
společně hledali na bazarových 
portálech.  

Pomoc pracovníka jako 
motivace k dalším krokům
Po nějaké době se Tomáš vrátil za 
zaměstnanci klubu s novou 
prosbou. Začal přemýšlet               
o dodělání maturitního vzdělání. 
Pracovník a Tomáš dohledali 
dostupné informace a Tomáš si 
podal přihlášku na Euroškolu        
v České Lípě. Ve fabrice si 
dojednal práci pouze na ranní 
směnu, aby školu časově zvládal. 
Nyní se Tomáš v Klubu Koule 
NZDM soustavně doučuje, aby 
dohnal zameškané učivo 
z absolvovaného učebního oboru, 
úspěšně složil přijímací řízení        
a mohl vykročit k dalším životním 
etapám. 

Nejen rodiče mohou 
nabídnout pomocnou ruku 
Dobře rozehraný příběh mladíka Tomáše

Krávy oživily 
velenickou farmu 
Sociální farma – Farma ve Velenicích, kterou Farní 
charita Česká Lípa zakoupila za finanční půjčku od 
Biskupství litoměřického, má nově v majetku stádo 
třiceti šesti krav. V předchozím měsíci se navíc začal 
budovat výběh pro stádo, stejně tak výběh pro husy 
a slepice. Na pronajatých polích v Dubnici byly 
zasety jetel, vojtěška a ječmen, které jsou potřebné 
pro krmení zvířat. Na polích u farmy, která sídlí          
v blízkosti malebného velenického hřbitova, jsou 
také vysázeny brambory. Stejně významným je           
i převod dalšího objektu do majetku farmy, který 
navazuje na budovu chléva. Jedná se o dům,            
v němž by v blízkém budoucnu měli bydlet lidé 
dlouhodobě zapsaní na úřadu práce, kteří získají na 
farmě nejen práci, ale i střechu nad hlavou. 

Budova velenického chléva

Vedoucí služby Klub Koule NZDM poskytuje individuální 
poradenství (ilustrační foto)
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Emocemi nabitý 
verdikt soudu 
Startér – Sociálně aktivizační 
pracovnice v Novém Boru 
pomohly jedné rodině na 
Cvikovsku, která se z důvodu 
nečekaných ukončení pracovních 
poměrů obou manželů dostala 
před několika lety k existenčním 
problémům. Ačkoli po určité 
době získali oba manželé novou 
práci, nebyli již schopni zbavit se 
finančních dluhů, které vedly až    
k příkazům exekutora. Na základě 
návrhů k soudu, které bezplatně 
sepsaly pracovnice Startéru, přišel 
v minulém měsíci na adresu 
dlužníků verdikt o povolení 
oddlužení rodiny splátkovým 
kalendářem. Zásadní pomoc         
a částečné vyřešení složité 
finanční situace rodiny se 
neobešlo ze strany klientů bez slz 
dojetí.

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 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  

Autor křížovky: – ek – 

Ani děti z Jonáše nepřišly                          
o Velikonoce 

Azylový dům 
Jonáš – 
Pracovnice Domu 
Jonáš pořádají 
pro maminky        
z azylového domu 
pravidelné kurzy 
vaření a pečení. 
Před Velikonoci 
tak byl mimo jiné prostor pro pečení velikonočních 
perníků mnoha tvarů, které potom děti s chutí            
a radostí vlastnoručně vyzdobily. 
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