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Radosti a úskalí pěstounské péče

Den otevřených 
dveří nové pobočky 
v centru města 
Centrum pro pěstounské rodiny – Farní charita 
Česká Lípa zřídila novou pobočku v centru 
České Lípy. V 1. patře v rohovém domu, kde sídlí 
také Knihkupectví Rubický, vzniklo nové sídlo 
Centra pro pěstounské rodiny, které bude 
slavnostně otevřeno 12. května. 

V dopoledních hodinách proběhne Den 
otevřených dveří nejprve pro odbornou 
veřejnost, partnery a dárce Farní charity Česká 
Lípa, stejně tak i pro zástupce odborů, úřadů       
a spolupracujících organizací a pro vedení 
města Česká Lípa.  

V odpoledních hodinách, počínaje 13:00, se pak 
do prostorů Centra pro pěstounské rodiny může 
přijít podívat každý, koho zajímá problematika 
pěstounské péče. K dispozici budou pracovnice 
Centra k zodpovězení jakýchkoli otázek.  

Pro veřejnost je pak od 16:30 připravena              
i přednáška s názvem Radosti a úskalí 
pěstounské péče, při níž budou posluchači 
uvedeni do problematiky pěstounské péče. Na 
přednášku naváže po zbytek času do 18:00 
diskuze pracovnic s návštěvníky.

Pracovnice Klubu Koule NZDM při individuální práci s klientem (ilustrační fotografie)

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

Klub Koule NZDM – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež není 
volnočasový klub. Pracovníci klubu 
využívají aktivit klubu především 
k navázání kontaktu a budování 
vztahu s klienty převážně romského 
původu ze sociálně vyloučených 
lokalit. Se starší cílovou skupinou 
(15–26) řeší jejich vztahové problémy 
v rodině, ve škole, v partě. Především 
motivují své klienty ke vzdělání              
a nezávislosti na systému sociální 
pomoci.  

Minulý měsíc navštívil pracovníky 
Klubu Koule Robin (22 let), který 
využíval služeb klubu od svých 
šestnácti let. Dle jeho slov mu klub 
pomohl především v době, kdy se 
připravoval na závěrečné zkoušky 
v oboru automechanik. Společně 
s pracovníkem vypracovávali otázky    
k ústním zkouškám. Na poprvé mu to 
sice nevyšlo a musel se evidovat na 
úřadu práce. Kdykoli ale potřeboval 
pomoci, ať už se sepsáním 
životopisu, hledáním práce nebo 

poradit v jiných záležitostech, klub tu 
byl pro něj. Poprosili jsme ho, zda by 
nám nemohl zodpovědět několik 
otázek. 

Jaká je tvoje zkušenost s úřadem 
práce?
Hrozná! Styděl jsem se, snažil jsem se 
co nejdříve z pracáku odejít. Čekaly 
mě opravné zkoušky, a tak jsem si 
udělal pro jistotu, kdybych to znovu 
neuděl, alespoň kurz na 
vysokozdvižný vozík. Poznal jsem tam 
pána, kterému bylo 58 let a byl 
poprvé v životě na úřadu práce, celý 
život pracoval. Obdivoval jsem ho. 

Kdy se ti podařilo najít práci?
Neměl jsem hotové závěrečné 
zkoušky a snažil jsem se co 
nejrychleji z úřadu práce odejít. 
Nastoupil jsem do pracovní agentury 
a pracoval pro Škodovku. Potom, co 
jsem závěrečné zkoušky udělal, jsem 
nastoupil téměř okamžitě jako 
kmenový zaměstnanec.

„Neznamená to, že se 
nemůžeš mít líp než my” 

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

pokrač. na str. 2 

Centrum pro pěstounské rodiny sídlí nově v 1.p. 
knihkupectví Rubický na Jindřicha z Lipé
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pokračování ze str. 1 

Co ti zaměstnání přináší?
Jsem závislý sám na sobě. Vzal 
jsem si půjčku na kauci bytu, 
kterou jsem měl z čeho splácet, 
protože mám pěkné příjmy. 
S přítelkyní oba pracujeme. 
Pořídili jsme si auto, nyní se 
snažíme šetřit na dovolenou. 
To, co potřebujeme, si 
koupíme. 

Umíš si představit, že jsi bez 
práce?
Už to neumím, naposledy, když 
jsem měl dovolenou, jsem 
nevěděl, co s volným časem. 
Nakonec jsem si šel zacvičit. 
Vzhledem k tomu, že si 
vydělávám, můžu si zajít do 
posilovny, do bazénu, do kina. 
Vím, že děti z klubu a spousta 
mých kámošů tohle nemají. 

Co tě v životě motivovalo?
Doma jsme toho neměli nikdo 
moc, jsem ze šesti sourozenců. 
Moji rodiče chtěli, abych se 
vyučil, našel si práci a měl se 
dobře. Když se mi ráno 
nechtělo do školy, vždycky mě 

nějak z postele dostali. Máma 
mi říkala, to neznamená, že ty 
se nemůžeš mít líp než my.  

Někdy je těžké naše klienty 
motivovat. Říkají, že je 
nedokážeme pochopit, 
protože jsou Romové. Co si o 
tom myslíš?
Je to blbost a výmluvy. Nezáleží 
na tom, jestli jsi Rom. Záleží na 
tom, co chceš pro sebe a pro 
svou rodinu v životě udělat. Já 
jsem se chtěl mít dobře. Ve 
volném čase cvičím, hraju na 
klávesy. Pořídím si, co chci. 
Skoro denně navštěvuju svoji 
rodinu v Dubici a snažím se ji 
podpořit. Taky doufám, že se 
moji sourozenci vyučí, najdou si 
práci a budou se mít fajn stejně 
jako já. 

Dobrovolnické akce studentů OA Pomozte nám pomáhat! 

Dojmologie  
z bezva akce 
Přízemí Základní umělecké školy v České Lípě patřilo 
v úterý 15. března radovánkám ve znamení Benefiční akce 
Pomozte nám pomáhat!  

Jednalo se o zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče, 
jehož cílem byla sbírková akce k získání finančních 
prostředků na zajištění divadelního představení pro 
zdravotně postižené děti z praktické záklaní školy v České 
Lípě, která spadá pod ZŠ, PŠ, MŠ Moskevská. 

S nápadem, možností připravit nějakou akci, přišla 
projektová manažerka Farní charity Česká Lípa, Anička. 
Minulý rok v létě objevila dotační program, fond Pomáhej!, 
který spravuje Nadace Via s prostředky ČSOB. A tak Anička 
oslovila kolegyni v Dobrovolnickém centru Farní charity, jež 
oslovila výchovnou poradkyni Růženu Rückellovou 
z obchodní akademie. 

A proč právě ji? Protože právě studenti obchodní akademie 
již dlouhou dobu pomáhají, jako dobrovolníci své ruce 
dávají právě zdravotně postiženým dětem. Doprovázejí je 
do bazénu a na výlety. Snaží se kouzlit úsměvy na jejich 
tvářích a pomoci jejich obětavým učitelkám. 

Připravit akci nebylo vůbec jednoduché. Studenti obchodní 
akademie totiž nejprve museli zpracovat projekt, pak 
netrpělivě čekat, zdali bude, či nebude schválen, a pak se 
teprve mohli pustit do realizace, to už jako jediní z 15 
zúčastněných v celé České republice, 

Již před začátkem akce před 16:00 panoval v přízemí a ve 
velkém sále ZUŠ čilý ruch. Studenti i dobrovolníci 
přestrojení za pohádkové bytosti se s radostí a elánem 
postarali o malé i velké návštěvníky, pro které si připravili 
spoustu soutěží za odměnu, malování na obličej, něco 
z velikonočních tradic – třeba výrobu malovaného vajíčka. 

Jak vypadají Velikonoce ve Španělsku, Gruzii a na Ukrajině 
se mohli návštěvníci dozvědět od zahraničních 
dobrovolníků z Farní charity Česká Lípa, kteří si pro tento 
účel připravili hru se symboly Velikonoc, které jsou typické 
pro svátek právě v jejich zemích. Nápadité, na oko i na 
chuťové pohárky lahodící, bylo také připravené 
občerstvení, o jehož výrobu se postarali také sami studenti.  

Velký sál po celou dobu akce pulsoval díky moderátorovi, 
hudební produkci, programu, veselému řádění malých 
návštěvníků i pořadatelů samotných. Aby také ne!  

K pohybu sváděla zumba, pompony a v samém závěru 
vystoupení Hluché party ze ZUŠ, která svou hrou na bubny 
nadělila přítomným pořádnou dávku vibrace v ušních 
bubíncích. Zlatým hřebem odpoledne bylo vybraných 
10 000 Kč, které se díky ČSOB zdvojnásobily na 20 000 Kč. 

Dobrá nálada a pohoda jsou nakažlivé, takže po dvou 
hodinách dobré zábavy opouštěli rodiče se svými 
pomalovaným dětmi základní uměleckou školu s úsměvem 
a určitě i s hezkým pocitem, že přispěli na dobrou věc. 

„Neznamená to, že se 
nemůžeš mít líp než my” 

„Doma jsme toho neměli 
nikdo moc, jsem ze šesti 

sourozenců. Moji rodiče 
chtěli, abych se vyučil, 

našel si práci a měl se 
dobře.”
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Partner zpravodaje 
50% částkou na výrobě zpravodaje se podílí 
Reklamní agentura Deus (prodeus.cz), zajišťující 
výrobu reklamy a provozující regionální zpravo-
dajský server www.i–noviny.cz a měsíčník Lípa. 

Dobrovolnické centrum – Proč se 
vlastně zahraniční dobrovolníci 
vydali na dobrovolnickou službu do 
zahraničí? 

„Přeju si, aby více lidí vědělo o EVS,“ 
říká Kate, dobrovolnice z Omsku. 
V nedávném rozhovoru pro místní 
deník byli naši zahraniční 
dobrovolníci dotazováni, proč se 
rozhodli vydat se na EVS projekt 
(European Voluntary Service, nebo-li 
Evropská dobrovolná služba). 

A jak říká Kate: „Jsme každý z nás 
z jiné země, ale přijeli jsme sem ze 

stejných důvodů. Naše motivace být 
dobrovolníky, sdílet naše zkušenosti 
a učit se neformálnímu vzdělávání 
skrze EVS.“ Jak Kate dodává, 
motivací k účasti v projektu je 
jednoznačně i možnost objevovat 
jinou zemi, její kulturu, učit se 
novému jazyku a setkávat se 
s novými lidmi. 

Největší výzvou je pro Kate 
„jednoznačně český jazyk a počasí!“ 
Na oboje si stále zvyká. I přes 
obtížnosti českého jazyka                      
a nepředvídatelnost českého počasí 

je však pro Kate krásné žít na takto 
odlišném místě. 

„Každý by si měl vyzkoušet žít 
alespoň chvíli v zahraničí, aby 
rozuměl tomu, jaké to je,“ říká. 

A k tomu dodává: „Učím se v tomto 
projektu spoustu nového a opravdu 
moc se těším na to, co ještě přijde.“ 

Zajímavý postřech, který Kate 
zveřejnila v rozhovoru pro noviny, je 
i dosavadní zjištění o českých 
tradicích. 

Tak kupříkladu, že o Velikonocích 
v Čechách mohou 
muži a chlapci 
legálně vyšlehat dívky 
a ženy. 

A nejen to! Ony jim 
za to ještě poděkují   
a odmění je vajíčky či 
jinými pochutinami. 
Neuvěřitelné nejen 
pro Kate z Ruska, ale  
i pro velkou část 
světa. 

A tak po překvapivém 
zjištění, že o Vánocích mnozí Češi 
pronajmou živému kaprovi vlastní 
vanu, aby ho pak na Štědrý den 
zabili a snědli, přišla znalost další, 
pro zbytek světa netradiční české 
tradice. 

Umíte si představit, co vše byste 
zjistili vy o jiných národech, kdybyste 
vyrazili dobrovolničit do zahraničí?  
A víte, že tuto možnost máte? 

Proč se vlastně zahraniční dobrovolníci vydali na dobrovolnickou službu do Čech?:

„Přeju si, aby více lidí vědělo o 
Evropské dobrovolnické službě” 

Sbírka pro 
novorozeňata 
Sociální ubytovna Dobranov – "Naši noví klienti, 
které jsme nedávno ubytovali, ale i naši stávající, 
potřebovali akutně vyřešit problém s materiálním 
vybavením pro své tři narozené děti. Byli bez 
dětských postýlek, kočárků, přebalováků, neměli 
finance na povlečení či peřinky,” řekla Renata 
Dvořáková, pracovnice Sociální ubytovny 
Dobranov a Startéru.  

„Oblečení pro novorozence, kojence i batolata 
jsme obstarali z našich Charitních šatníků, ale         
o ostatní věci jsme byli nuceni požádat veřejnost 
skrz regionální servery a naše facebookové 
stránky. Informace se však šířila rychle, stejně jako 
vybavení pro děti. Srdečně děkujeme,” dodala 
Dvořáková. Věcí, které dárci doma nevyužívali, ale 
někomu dalšímu poslouží, se sešlo opravdu 
mnoho.   

Květiny na Den žen 
Azylový dům Jonáš – Milé překvapení přichystal 
pro ženy z Azylového domu Jonáš Johnson 
Controls Automobilové součástky z České Lípy. Na 
Mezinárodní den žen obdaroval matky z Jonáše 
květinami a bonboniérami.  

„Každý rok naše firma obdarovává zaměstnance 
dárkem. Letošní rok nás napadlo využít květiny       
a bonbony, které nám zbyly, nějak užitečně. 
Azylový dům Jonáš a ubytované ženy byla první      
a nejlepší věc, která nás napadla. Bylo poté moc 
pěkné od sociálních pracovnic slyšet, v jakém 
překvapení byly ženy, když jim předaly dárky. 
Obvykle si na ně v tento den nikdo nevzpomene.” 
řekla jedna ze zaměstnankyň Johnson Controls. 

Květiny od Johnson Controls Automobilové součástky pro 
ženy z azylového domu na Den žen.

Ošacení od Ewalsu 
Charitní šatník – Ewals Cargo 
Care připravil se svými 
zaměstnanci sbírku ošacení pro 
Charitní šatník. Oblečení se sešlo 
mnoho (viz fotografie). Srdečně 
děkujeme. 

Zahraniční dobrovolníci se svými mentory 
na seznamovací večeři.
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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 pro-
střednictvím příslušných kontaktních 
údajů.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY PO-
MOCI POUŽIJTE BEZPLAT-
NOU LINKU 608 777 577

Sudoku 
Vyluštěte si středně těžké sudoku. Přejeme Vám příjemnou zábavu.

Velikonoce                     
v azylovém domě 

Azylový dům 
Jonáš – Klientky      
z azylového domu 
se se sociálními 
pracovnicemi 
učily, jak svým 
dětem na 
Velikonoce udělat 

radost vůní domácích pečených pochutin               
a vyráběnými velikonočními dekoracemi. 

Nejprve se ženy učily péct velikonoční beránky         
a mazance. Do pečení se aktivně zapojily i děti 
klientek. Některé suroviny si klientky musely 
nakoupit ze svých peněz, ale většina surovin jim 
byla dána z fondů Potravinové banky, která 
distribuuje výrobky s prošlou dobou expirace ze 
supermarketů sociálně potřebným lidem. 

Druhou aktivitou byla výroba velikonočních 
dekorací. Ty matky věnovaly svým dětem, které si 
jimi vyzdobily pokoje v azylovém domě.  

Azylový dům Jonáš – Secesní 
kavárna Union se od 13. dubna stala 
na měsíc sběrným místem věcí, které 
dále poslouží nezaopatřeným dětem 
z Azylového domu Jonáš Farní 
charity Česká Lípa.  

Organizátorky akce, kterými jsou 
provozovatelky Café Baru Union          
a Rodinného centra Sluníčko, po 
dohodě se sociálními pracovnicemi 
žádají veřejnost o tyto věci: 

kojenecké oblečení pro 0–3 měsíců, dětské 
oblečení pro 6–14 let, peřinky, povlečení 
a drogerii pro děti, např.: hygienické 
ubrousky, šampóny, olejíčky, pudry, 
krémy atd., dále stolní dětské hry, míče, 
venkovní hračky, zahradní náčiní, 
švihadla, líný tenis či odstrkovadla.

Pokud máte chuť zapojit se do sbírky, 
vězte, že věci, které již sami 
nepoužíváte a přijdou vám doma 
nepotřebné, mohou někomu jinému 
dobře posloužit či udělat radost. 
Pokud jste se již v průběhu 
posledních let těchto věcí zbavili, 
nově zakoupeným věcem se sbírka 
rozhodně nebrání. 

Věci do prvního patra kavárny Union 
můžou dárci nosit až do poloviny 
května, a to každý den od 8:00 do 
18:00. 

Organizátorky akce i děti                     
z Azylového domu Jonáš budou 
srdečně rády za každou věc, kterou 
darujete.  

Kavárna Union sbírá věcí 
pro nezaopatřené děti 


