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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

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

Děti sázely
ovocný sad
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Klub Koule NZDM – Akce s názvem
Sázení ovocného sadu proběhla na
Sociální farmě ve Velenicích.
Ve dvou dnech se do ní na sklonku října
zapojili nejen klienti Klubu Koule NZDM,
ale i žáci 7. A ZŠ Lada. Dvě party dětí
a mladistvých tak zvládly vysázet 88
ovocných stromů, které budou za tři roky
plodit jablka, hrušky nebo švestky.
Pro mnohé děti to byl první kontakt
s prací tohoto druhu a podzimní počasí je
za to odměnilo slunečním svitem, který
jim přidal ještě více na dobré náladě,
kterou si s sebou přivezly.

Plno dárků přinesli studenti Střední průmylové školy z České Lípy.

pokračování na str. 3

Dárky od SPŠ Česká Lípa
Azylový dům Jonáš – V rámci dobrovolnické akce navštívili studenti českolipské
střední průmyslové školy Azylový dům Jonáš, aby děti ubytovaných klientek
obdarovali nepřeberným množstvým hraček.
Každý ze studentů přinesl tašku plnou plyšáků, hraček a her všeho druhu, díky
čemuž děti z azylového domu slavily Vánoce již několik týdnů před oficiálním
datem.
Během dopoledne se studenti zároveň seznámili s aktivitami azylového domu
a bylo jim vysvětleno, jakým způsobem je vedena práce sociálních pracovnic
s klienty.

Žákyně 7. A se vzkazem na vysázeném stromě.

to, že není rozdílů mezi lidmi.
Během focení navíc
komunikovala s focenými na
téma naděje a vytvořila tak
sérii 15 fotografií, které jsou
doplněny výpověďmi aktérů.
Projekt „My” dle autorky zahrnuje nás
všechny, kdo řešíme problémy a čelíme
nátlaku emocí a každodenních starostí.
Fotografie projektu nejsou o perfektní
kompozici nebo dokonalé retuši, ale
o určitých energiích a myšlenkách,
které z nich vyzařují.

Podnětná výstava
mladé fotografky
Dobrovolnické centrum – Šestnáctiletá
studentka Valentýna Šatrová z Jičína
svou výstavou v čítárně českolipské
knihovny nazvanou „My” ukázala, že
forma dobrovolnictví může spočívat i ve
velmi kreativní činnosti.
Během loňského léta totiž nafotila
s klienty a pracovníky jičínské charity
sérii fotografií, díky nimž poukázala na

www.fchcl.cz

Budiž se stane výstava mladé autorky

podnětnou inspirací pro další lidi, kteří
by se rádi angažovaně a umělecky
realizovali. další fotografie na str. 2

Valentýna Šatrová na vernisáži výstavy v knihovně.
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Víte, bez koho
se určitě
neobejdeme?
Farní charita Česká Lípa se mimo jiné
neobejde bez příspěvků měst a obcí.
V průběhu roku se podařilo Farní charitě
Česká Lípa získat finanční prostředky na
provoz služeb a projektů od měst Česká Lípa,
Doksy a Zákupy a nadace Preciosa.
Město Česká Lípa podpořilo ze svého
rozpočtu nízkoprahový Klub Koule NZDM
částkou 277.500 Kč z grantu na činnost
sociálních služeb a 60.000 Kč z oblasti
prevence kriminality. Města Doksy a Zákupy
podpořily částkami 10.000 Kč, resp. 3.000 Kč
provoz projektu Sociální automobil, který
sváží zdravotně hendikepované děti do školy
a ze školy.
V neposlední řadě pak touto cestou
děkujeme Nadaci Preciosa, neboť za
darovanou částku 30.000 Kč mohla být
zakoupena lůžka (palandy a postýlky) do
Azylového domu Jonáš.
Fotografie z výstavy v knihovně (text na str. 1)

Ačkoli M. porodila předčasně, mladému páru se narodila krásná a zdravá holčička.

Když se spojí síly, umíme
zázraky
Startér – Pokud sociální služby Farní charity Česká Lípa, příslušné úřady a odbory
spojí své síly, pomoc rodinám v nouzi může být efektivní a rychlá. Tak tomu bylo
i u událostí mladého páru s existenčními problémy.

Těsně před porodem…
Přibližně před dvěma měsíci oslovil správní odbor města Cvikov sociální službu Farní
charity Česká Lípa Startér s dotazem na možnost spolupráce ve věci pomoci
mladému páru v jejich složité situaci.
Slečna M. byla měsíc před porodem, on si hledal práci. Přistěhovali se z Plzně, byli
bez příjmů. Žili v domě bez platné nájemní smlouvy. Nemohli tedy žádat ani o dávky
v hmotné nouzi, které by jim ze začátku velmi pomohly.
Kromě řešení jiných potřeb začaly zaměstnankyně Startéru zjišťovat, proč majitelka
domu slečně M. dala neplatnou nájemní smlouvu a zakazuje jí návštěvy.

… a bez bydlení
O majitelce domu bylo posléze zjištěno, že je v insolvenčním řízení a soud nařídil
dům prodat. Slečna M. byla touto informací zaskočena. Možnost okamžitého
vystěhování a ocitnutí se bez střechy nad hlavou jí na dobré náladě nepřidala. Právě
tato patová situace se před měsícem stala skutečností, když obyvatele domu navštívil
insolvenční správce a všem dal tři dny na vystěhování.

Ubytování v azylovém domě
V tu chvíli zbývalo M. čtrnáct dní do porodu. Pracovnice Startéru doporučiliy
partnerovi přestěhovat se k otci a slečně navrhly ubytování v Azylovém domu Jonáš
v Novém Boru, který by jí mohl pomoci i v dalších potřebách, jako je pomoc s péčí
o miminko. V okamžiku, kdy M. kývla na nabídku, byla navázaná spolupráce
s pracovnicí azylového domu a klientka mohla být přestěhována.

Rychlá reakce Úřadu práce
Jelikož neměla klientka finanční prostředky ani na základní potřeby, požádaly
pracovnice Startéru o pomoc cvikovský Úřad práce. Na pracovišti hmotné nouze
zareagovali okamžitě a ochotně, pomohli klientce s vyřízením mimořádné dávky
a poradili jí s dalším postupem, jak svou situaci řešit.

Světlé zítřky

Partner zpravodaje
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.

www.fchcl.cz

Sami cítíte, že příběh spěje k dobrému konci. Ačkoli M. porodila předčasně,
mladému páru se narodila krásná a zdravá holčička. M. se díky Azylovému domu
Jonáš cítí bezpečně, učí se novým dovednostem a je ráda, že se má na koho obrátit.
Její přítel v současné chvíli pracuje a pro svou novou rodinu našel byt, do něhož se
M. i s miminkem po šestinedělí odstěhují.
Právě díky spolupráci všech zmíněných a komplexnosti služeb Farní charity Česká
Lípa mohla být pomoc účinná a rychlá.
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Charita se již
podruhé školila v zahraničí
získané mimo Českou
republiku, Inka Mery,
která pro Farní
charitu vykonává
dobrovolnickou
činnost.

Inka Mery (uprostřed) při práci s dobrovolníky Farní charity.
Dobrovolnické centrum – Po Báře
Plačkové z Klubu Koule a jejím pobytu
v Rostovu je další vlaštovkou, která
obohatí činnost Farní charity Česká Lípa
o cenné teoretické i praktické zkušenosti

Ta se zúčastnila
Mezinárodního
školení Regionet,
jehož cílem bylo
proškolit účastníky
v neformálním
vzdělávání mládeže,
a to v rámci
programu Erasmus+.

Školení se uskutečnilo v polské obci
Konstancin-Jeziorna na konci října tohoto
roku. Účastnilo se jej celkem 17 mladých
lidí z různých států Evropy – Polska,

Finska, Islandu, Litvy, Norska, Maďarska
a Česko jako jediná zastupovala Inka
Mery.
Náplní školení, jehož pracovním jazykem
byla angličtina, byl přenos informací,
navázání spolupráce a koordinace na
mezinárodní úrovni, vzájemná výměna
a doplňování zkušeností a dovedností,
a to vše pod vedením zkušených lektorů,
kteří vhodnými metodami (workshopy,
skupinové práce, simulační
a teambuildingové hry) předávali své
znalosti a zkušenosti z praxe účastníkům
školení.
Farní charita tak získává dalšího
proškoleného specialistu na neformální
vzdělávání mládeže. Prostřednictvím
těchto aktivit se zapojuje do
mezinárodního koridoru, obohacuje se
o nové poznatky a kontakty. Neméně
důležité je také rozšiřování možností pro
mladé lidi se zájmem vycestovat do
zahraničí a účastnit se neformálních
vzdělávacích akcí za účelem posílení
jejich kompetencí ve vztahu k uplatnění
se na trhu práce.

Dobrovolníci a Koulaři sázeli ovocný sad
pokračování ze str. 1

Nákup ovocných stromů finančně
zajistilo město Česká Lípa částkou
20.000 Kč v rámci podpory v oblasti
životního prostředí. Částka byla určena
klientům služby Klub Koule NZDM,
tedy dětem ze sociálně vyloučených
lokalit. K nejkrásnějším momentům pak
patřilo věšení různých vzkazů, které si
děti předem vyrobily buď pro stromky
nebo pro své blízké, kterým strom
symbolicky věnovaly.
Věříme, že si dopoledne na Sociální
farmě užili jak naši klienti, tak i žáci ZŠ
Lada, kterým patří za pomoc srdečné
díky.
Atmosféru z obou dnů si můžete
vychutnat v několika fotografiích.

www.fchcl.cz
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Letem zbylým
charitním světem
✖

V městké knihovně v České Lípě
zorganizovalo Dobrovolnické centrum
přednášky pro seniory na témata
„Každodennosti dětí” a „Učitelem ve
speciální škole Jižní”. Zájem o přednášky
byl velký. ✖ Klub Koule NZDM uspořádal
pro své klienty noční Halloweenskou
párty, kde mohli klienti projevit svou
kreativitu při malování masek na obličej.
✖ Centrum pro pěstounské rodiny
uspořádalo jednodenní akci pro
pěstounské děti v rámci krátkodobé

úlevové péče. Nejprve byly děti pozvány
na společný oběd, poté trávily čas
výtvarnou činností v centru na téma
podzim a na závěr návštívily kino. ✖
Dobrovolníci ze Španělska, Ruska, Gruzie
a Ukrajiny dorazili z kraje
listopadu do Farní charity Česká
Lípa. Šestice zahraničních
dobrovolníků v rámci evropského
projektu Erasmus+ bude jeden
rok pomáhat nejen v rozvoji
služeb Farní charity Česká Lípa,
ale ve spolupráci s dalšími
organizacemi a neziskovkami
z České Lípy i v rozvoji našeho
města. ✖ Dvakrát týdně jezdili
zaměstnankyně Charitního
šatníku a dobrovolníci

Dobrovolnického centra do detenčního
zařízení pro cizince v Bělé-Jezové třídit
a distribuovat zimní oblečení, které
posloužilo ubytovaným uprchlíkům
v tomto zařízení. ✖

Mezinárodní dobrovolníci přijeli na rok do České Lípy.

Klienti Klubu Koule NZDM během Halloweenu.

Sudoku

Vyluštěte si sudoku ve středně těžké verzi.
Příjemnou zábavu.

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

