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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

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

Sociální automobil
sváží dalšího klienta
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Sociální automobil – Sociální automobil,
který sváží zdravotně hendikepované
děti každý školní den do školy a ze školy,
v současné chvíli sváží již 27 dětí
z Českolipska, což je nejvyšší počet dětí
v jeho historii. Nově začal využívat jeho
služby hendikepovaný mladík z Dubice,
který žije v pěstounské péči a dojíždí do
Praktické školy Jižní v České Lípě.
ilustrační fotografie

Neckyáda v České Lípě v roce 2012 (foto: Petr Kořínek, i-noviny.cz)

Neckyáda 2015

Sbírkové akce pro
šatník

Delší trasa, více plavidel, větší legrace

Charitní šatník – Dvě velké sbírkové akce
pro Charitní šatník uskutečtily v minulém
měsíci paní Vyhlídková z odboru
sociálních věcí na KÚ Libereckého kraje
a paní Šeráková v obci Bělá pod
Bezdězem. Srdečně tímto děkujeme za
pořádání sbírek a všem darcům za
poskytnuté dary, ať se jednalo o ošacení,
hračky, knihy či další věci potřebné pro
naše klienty. Nechali jste se inspirovat?
Pokud i vy máte chuť uskutečnit
sbírkovou akci, neváhejte nás
kontaktovat na satnik@fchcl.cz.

Tradiční vodácká akce pro nevodáky s netradičními plavidly se pro letošní rok
ponese v duchu návratu k někdejšímu věhlasu této akce. Nově jej pořádá Farní
charita Česká Lípa, která byla oslovena pořadatelem městských slavností Kulturou
Česká Lípa, aby jako nezisková organizace spolupracující s dalšími spolky,
dobrovolníky a nadšenými lidmi z města, přivedla zpět jejich zájem k této bláznivé
českolipské akci. V čem bude neckyáda letošní rok jiná, jsme zjišťovali od mediálního
koordinátora českolipské charity Jiřího Gottliebera.

Říkáte, že chcete neckyádě vrátit její věhlas. Ona jej ztratila?
Zvolili jsme pro tento ročník podtitul „Více plavidel, větší legrace”. To je náš cíl, který
chceme naplnit, neboť na posledním ročníku jelo pouhých šest plavidel. Přitom ale
diváci chodí v hojném počtu a akce je i moc pěkně zorganizována. Byly vyhlašovány
ceny, mosty byly ozdobeny dekoracemi a dalšími cenami, které si mohly posádky za
jízdy utrhnout, nechyběl moderátor nebo reprodukovaná hudba. Myslím, že diváci
Zaměstnanci
SociálníhoProč
podniku
při sečích
i posádky se bavili. Ale spousta z nás cítila, že je
v něčem problém.
se hlásilo
kolem panelového domu v Benešově nad Ploučnicí
tak málo lodí?
Pokračování na str. 2

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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Děti z Dubice na
výměnném pobytu
Klub Koule NZDM – Mládež
z nízkoprahového Klubu Koule ve věku
14 až 19 let se zúčastnila v rámci
Erasmus+ mezinárodního výměnného
pobytu v Horním Bradlu pod názvem
„Dobrovolnictví v tobě”. Projekt byl určen
pro mladým studujícím či
nezaměstnaným z Čech, Slovenska
a Polska, kteří díky tomu získají znalosti
a zkušenosti v oblasti dobrovolnictví,
které jim pomohou při hledání práce.
Klienti se vrátili plni dojmů a zážitků
s vědomím, že je možné pomáhat
druhým bez nároku na honorář. Takto
zhodnotili úspěšnost pobytu jak vedoucí
služby Klub Koule NZDM, tak
i Dobrovolnického centra, iniciátora
výměného pobytu. Ten bude s klienty
i nadále rozvíjet jejich dobrovolnické
kompetence a pomůže jim připravit
jejich vlastní projekt pod hlavičkou
„Nadnárodní iniciativy mládeže”.
Josef Polák

Karateklub Polák
cvičí s charitou
Azylový dům Jonáš – Každé čtvrteční
odpoledne dochází do tělocvičny v areálu
Dubické vedoucí českolipského karate
klubu Josef Polák a zdarma poskytuje
dětem z azylového domu, ale i dětem
z Klubu Koule NZDM a těm, kteří
navštěvují Centrum pro pěstounské
rodiny, hodinové lekce základů karate,
které jsou nakombinovány s pohybovými
hrami. Jeho výchovný přístup k dětem
vychází z filozofie karate, posiluje tak
osobnost člověka a učí ho respektovat
sám sebe a své okolí.

Pokračování ze str. 1

Co tedy pro letošní rok chcete změnit?
Například mě v posledních letech mrzelo, že jsou vyhlašovány ceny pouze za
nejrychlejší plavidlo. To přeci úplně popírá podstatu neckyády. Diváci nechtějí strávit
na neckyádě pět minut, většina posádek ani nechce jet na rychlost a ani to nedělá.
Tím, že motivujete posádky, aby byly nejrychlejší, tak některým z nich ubíráte na
kreativitě při výrobě lodi. Loňský rok pak logicky vyhrála posádka, která postavila loď
ze dvou kánoí. Proto jsme
si vyhledali informace
z historie neckyády
a chceme kromě rychlosti,
kterou někdo považuje za
důležitou, i staronově
rozdávat atraktivní ceny
v kategoriích nejhezčí,
nejšílenější a nejpomalejší
plavidlo, ale například
i ceny za nejhezčí kostýmy.
Jako ceny volíme různé
zážitkové poukazy, které
ilustrační fotografie
nám začínají poskytovat
partneři akce. Máme
například přislíbeny večeře v restauraci U Kerama. Další věc, která vadila nejen mně,
ale i některým bývalým posádkám, je délka trasy.

Domníváš se, že trasa je příliš krátká?
Ano, ale chápu, že když se neckyáda vřadila do městských slavností, tak bylo
strategické udržet lidi v centru města, a proto byl cíl zvolen pod mostem v parku
Milady Horákové kousek od Banca. Diváci tam mají z obou břehů dobrou viditelnost,
lodě se krásně vytáhnou na břeh, vše zapadá. To se ale zapomíná na posádky lodí,
které si chtějí svou slávu užít jak jen to je možné, protože když už si daly tu práci
s výrobou, tak ať jsou na vodě co nejdéle. Chtěli bychom, aby lodě dojely minimálně
k bývalé prádelně u škvárového hřiště, kde je ten pověstný jez, lamač mnoha lodí.
Vzpomínám si, že jsem se jako dítě chodil dívat právě sem, protože zdolávání jezu
patřilo k populárním částem neckyády. I když je toto místo již trochu z ruky, věříme, že
někteří diváci sem přijdou a budou čekat na lodě. Chtěli bychom dát do těchto míst
i malé občerstvení a nějakou živou hudbu. Dále je potřeba i akci pěkně
odprezentovat, aby lidé, kteří nepřijdou letošní rok či zaváhali s postavením lodi,
litovali, že tam nebyli s námi. Třeba se pak příští rok přidají.

Kdy a jak se tedy mohou lidé na neckyádu přihlásit?
Registrace plavidel probíhá přes e-mail neckyada@fchcl.cz nebo přímo přes
internetový registrační formulář, který najdete na veřejné události na facebooku či na
stránkách fchcl.cz. Registrace je pro posádky důležitá v tom, že tam můžou předem
sdělit informace o své posádce a lodi, nechat na sebe kontakt, abychom je mohli
v případě nečekaných událostí kontaktovat. Přihlašovat se mohou kdykoli, už teď
máme přihlášené posádky nejen ze strany pořadatele Farní charity Česká Lípa, ale je
tam i Divadelní klub Jirásek se dvěma loděmi, klub Progres, ale třeba i tatínkové od
rodin, kteří se chtějí vyšvihnout před svými dětmi. Registrace bude uzavřená až
výstřelem startovní pistole. Protože když se někdo rozmyslí ráno před neckyádou, tak
ho přivítáme s otevřenou náručí.
Neckyáda, 27. 6., 10:30, most pod NsP Česká Lípa

Tým charity běžel pro Růženku
Tři zaměstnanci Farní charity Česká Lípa a jeden dobrovolník z řad veřejnosti vyrazili 1.
května na benefiční štafetový závod na Městském stadionu v České Lípě. Akci
uspořádal Českolipský deník a výtěžek ze startovného jednotlivých týmů, kterých se
sešlo na 77, pomohl nákupu polohovacího lůžka pro zdravotně hendikepovanou
Růženku z České Lípy.

www.fchcl.cz

foto: Českolipský deník
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Farní charita
likvidovala černé
skládky
Dobrovolnické centrum – V sobotu 18. dubna se zaměstnanci
Farní charity Česká Lípa, klienti charitní služby, tedy děti
a mladiství z nízkoprahového Klubu Koule a lidé z veřejnosti
sešli, aby se společně stali dobrovolníky v celorepublikové akci
s názvem Ukliďme Česko. Ta měla za cíl likvidovat ve spolupráci
s příslušnými městskými úřady černé skládky po celé republice.
Pomáhali především klienti
Po předběžných konzultacích s Odborem životního prostředí
v České Lípě dostala Farní charita Česká Lípa na starosti černé
skládky v okolí staré stružnické silnice a v lesních prostorách
mezi Kopečkem a Sosnovou. Jelikož byly v takřka 30členném
kolektivu zastoupeny z poloviny i děti, byly Farní charitě
přiděleny i prostory s větším množství odpadků, a to
v přilehlém lesíku u svárovské ubytovny v ulici U Mlékárny a na
louce pod kopcem Špičák.
Občanské aktivity pro město
Farní charita Česká Lípa díky své účasti nejen zbavila drobnou
část města a přilehlého okolí nepořádku, ale jako největší
nezisková organizace na Českolipsku chtěla tímto aktem
upozornit své klienty i širší veřejnost na možnosti občanských
aktivit pro své město.

Jsem jediný, kdo žije
v pěstounské péči?
Centrum pro pěstounské rodiny – Pracovnice Centra během
pravidelných návštěv musejí v některých pěstounských
rodinách dětem objasňovat jejich mylné představy
o poskytované službě a o jejich situaci.
Jedním z těchto dětí byl i patnáctiletý hoch, který byl při
asistenci pracovnice nekomunikativní a de facto odmítal
nabízenou pomoc. Až při rozhovoru vyplynulo, že se chlapec
po celou dobu návštěv obával, že jej chce pracovnice vrátit
zpět biologickým rodičům. Poté, co mu bylo vše vysvětleno,
začal být pracovnicím nakloněn a nechal si objasnit mnohé
věci, které ho trápily a na které neznal odpověď.
Podobně na tom byl i jiný chlapec, který se zase domníval, že
je jediný, kdo nežije se svými biologickými rodiči. Kritériem mu
byli jeho spolužáci ve třídě. Pracovnice mu vysvětlila, že jen na
okrese Česká Lípa je přibližně sto dětí, které nežijí se svými
rodiči, nýbrž v pěstounské péči u tety, babičky či jiných lidí.

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
od Sociálního podniku Farní charity Česká Lípa

775 116 451
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 čtvrtého ročníku Letního kina na hradě, které začíná v předvečer
Městských slavností 26. 6. od 21:00 českou pohádkou Tři bratři na vodním hradě Lipý.
Tajenku křížovky zašlete na e-mailovou adresu info@fchcl.cz.
Do předmětu e-mailu napište KVĚTNOVÁ KŘÍŽOVKA. Soutěž probíhá do 20. 6. do 12:00.

Sociální
podnik
zveleboval
naučné
stezky
Sociální podnik –
Zaměstnanci Sociálního
podniku kromě údržby
zeleně či prací ve výrobě
pracovali na venkovní
zakázce, kterou jim poskytly
Lesy ČR. Dostali za úkol
poopravit některé části
naučných stezek v našem
regionu. Zaměstnanci tak
čistili a natírali informační
cedule a lávku u stezky na
Karlovce, další informační
cedule čistili a natírali na
stezce ke Klíči
a u Dobranovského rybníka,
stejně tak natírali altány
u Jána. Jakákoli činnost
tohoto druhu je pro
zaměstnance Sociálního
podniku velmi příjemným
zpestřením a přináší radost
z odvedené práce, která je
viditelně společensky
prospěšná.

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.
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!
STAČÍ BÝT VE VĚKU 15–90 LET

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

