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

Azylový dům Jonáš – Pro leckteré děti 
z azylového domu v České Lípě to 
mohl být opravdu jeden z nejkrásněj-
ších dní v roce. Na začátku školního 
roku se totiž zahrada Farní charity již 
po několikáté proměnila za finan-čního 
přispění Johnson Controls v jedno 
velké dětské hřiště plné her, zá-
bavných kostýmů, veselé hudby a 

dobré nálady. Den nesl název Hrajeme 
si s Amosem a zaměstnanci obou 
pořadatelů při něm proměnili školní 
předměty v zábavné disciplíny. 
Zahájení celého dne pak obstaralo po-
hádkové divadelní představení Prin-
ceznina divadla ze Zámku v Horní 
Libchavě.  

pokračování na str. 3 

Sociální farma s.r.o. – Na konci září navštívil litoměřický biskup Jan Baxant 
Sociální farmu ve Velenicích u Zákup. Při návštěvě farmy poukázal na to, 
že když se ruce lidí spojí, spolupracují, může vzniknout dobré dílo,            
a připomenul moudrost našich předků, a to, že „bez Božího požehnání je 
marné každé namáhání“. S poznámkou, že traktor žehná poprvé v životě, 
pak požehnal farmě a všem lidem, kteří se na jejím chodu podílejí.         
O několik dní dříve navštívil provoz všech projektů Farní charity Česká 
Lípa generální vikář biskupství litoměřického Stanislav Přibyl a v závěru 
denní vizitace mimo jiné prohlásil, že profesionalita služeb FCHCL 
spojená s křesťanským duchem může být příkladem pro další charitní 
organizace.  „Traktoru žehnám prvně,” prohlásil Mons. Jan Baxant.

Děti měly možnost v disciplíně vaření sníst svůj výrobek, nebo si hodit na živý terč.

Nejkrásnější den v roce 

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Do  
zařízení  
pro cizince 
dvakrát týdně 
Charitní šatník – Na žádost Správy uprch-
lického zařízení Ministerstva vnitra České 
republiky se od října pro charitní pracovníky 
navýšil počet služeb u výdeje ošacení            
v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá–Jezová. 
Krom úterý tak zaměstnankyně Charitního 
šatníku jezdí vydávat ošacení z mnoha 
realizovaných sbírek pro uprchlíky i každý 
čtvrtek. Nepřeberné množství ošacení ze 
sbírek ze všech koutů naší republiky pak 
pomáhají třídit dobrovolníci jak z České Lípy, 
tak i z Mladoboleslavska a okolí.

Oblečení vozíme do Bělé–Jezové každý týden.

Generální vikář navštívil 
charitu, biskup požehnal farmě 
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Knihovna 
místem  
setkávání 
dobrovolníků 

Dobrovolnické centrum – V polovině 
září uspořádalo Dobrovolnické cent-
rum v čítárně Městské knihovny dvě 
setkání s veřejností. První bylo zamě-

řeno pro mladé lidi ve věku 18–30 let, 
kteří se v interaktivním semináři mohli 
dozvědět o možnostech nabízízených 
Evropskou komisí mladým lidem, kteří 
mají zájem cestovat, poznávat a rozvíjet 
své zkušenosti a dovednosti.  
Druhé setkání pro stejnou věkovou 
skupinu pak bylo workshopem, v němž 
účastníci odhalovali svoje možnosti          

a s c h o p n o s t i , d í k y 
kterým mohou prospět 
nejen druhým, ale i sobě. 
Seminář s názvem Do-
brovolnictví ve mně          
a pro mě pod vedením 
Gabriely Medwell a Bar-
bory Plačkové se shledal 
s úspěchem a zúčastnili 
se jej především studenti         
z českolipských střed-
ních škol.  
Na aktivity Dobrovol-
nického centra v kni-
hovně pak navazuje od 

října sociálně zaměřená výstava fotografií 
šestnáctileté studentky z Jičína s názvem 
MY. Výstava potrvá až do listopadu.

Karate Polák  
věnuje čas dětem 
z Jonáše 
Azylový dům Jonáš – Po prázdninové 
odmlce hlavní trenér Josef Polák z SSC 
Karate Polák, který v minulém školním 
roce s dětmi z azylového domu trénoval 
a cvičil vždy jednou týdně v tělocvičně 

ve Farní charitě, uspořádal pro děti 
zahajovací akci nové sezóny. S osmi 
dětmi vyrazil do Nového Boru na 
dopoledne plné pohybu a zábavy. Děti 
se vrátily plné dojmů a nadšení, které je 
neopouští. Každý čtvrtek se tak ne-
mohou dočkat třetí hodiny odpolední, 
kdy jim pan Polák i v této sezóně věnuje 
svůj čas a učí je soustředěnému pohybu, 
duševní koncentraci a vnímání sebe         
i druhých. 

Spokojenost  
Správy železnic  
Sociální podnik – V průběhu celého léta 
zaměstnanci Sociálního podniku prová-
děli kromě údržby zeleně pro Povodí 
Ohře i seče valů podél železnic a želez-
ničních přejezdů pro Správu železniční 
dopravní cesty Ústí nad Labem. V okolí 
Ústí nad Labem, Lovosic, Mělníka, Roud-
nice nad Labem v obci Mšené–lázně šest 
zaměstnanců sekalo každodenně trávu        
a křoviny na celkové rozloze bezmála 
čtrnácti hektarů, a to mnohdy i ve velmi 
náročných podmínkách.  
Vedení správy bylo s provedením 
tříměsíční zakázky velmi spokojeno          
a věříme, že stejnou měrou tuto aktivitu 
ocenili i pasažéři, kteří rádi při cestách 
vlakem pozorují okolní krajinu. 

Poznejme se navzájem 
Klub Koule NZDM – Společně se SOŠ Euroškola a Policií ČR uspořádali pracovníci 
nízkoprahového klubu akci s názvem Poznejme se navzájem.  
Edukativně i společensky zorganizovaný 
den začal nejprve exkurzí v budově 
územního odboru PČR v České Lípě, kde si 
mohli účastníci dne – děti ze sociálně 
vyloučených lokalit, žáci střední školy a děti 
z dětského domova – prohlédnout výsle-
chovou místnost nebo si zkusit odebrat 
otisky prstů.  
Druhá část dne se pak konala na dětském 
dopravním hřišti, kde pracovníci nízko-
prahového Klubu Koule a psycholog 
Stanislava Opelka hráli s dětmi skupinové 
hry, které měly za cíl integrovat tyto tři 
skupiny dětí do jednoho celku, tedy 
navzájem si pomáhat a najít jeden v dru-
hém oporu.

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. 

Sekání ve svahu bylo mnohdy velmi náročné.

Děti byly ze zážitkového dne nadšené.

V čítárně Městské knihovny na náměstí T. G. M. bylo veselo.

Startér hlásí  
plný stav 
Startér – Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi z Nového Boru v současné 
chvíli hlásí plný stav. Každý týden se tak 
schází sociální pracovnice s dvaceti 
rodinami z Novoborska a pomáhají jim 
řesit jejich existenční problémy. 
Kvůli plné kapacitě sociální služby po-
máhá pracovnicím v terénu jedna 
dobrovolnice z Dobrovolnického centra 
Farní charity Česká Lípa.  
Ačkoli je práce s klienty  mnohdy na delší 
čas, i v předešlém měsíci pomohly 
pracovnice vyřešit problémy matce           
s  dětmi a zároveň ji skrz nadaci Agrofert 
pomohly sehnat příspěvek na složení 
kauce v městském bytě v Novém Boru. 
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Den nejen pro děti z azylového domu nazvaný Hrajeme si s Amosem pořádaný za finančního přispění Johnson Controls. 
pokračování ze str. 1 

Farní charita Česká Lípa před nedávnem 
vyslala svou pracovnici (z  projektu Klub 
Koule Nízkoprahové zařízení pro děti           
a mládež) Báru Plačkovou na Mezinárodní 
Seminář neformálních metod učení pro 
pedagogy a pracovníky s   mládeží, tzv. 
InFormal, do ruského Rostova.   

Vysí laj ící byla nevládní nezisková 
organizace KURO Hradec Králové (KURO 
znamená KUltura a ROzvoj), která byla 
zároveň spolu s   Academy of Innovation 
pořádající organizací. Náklady na tento 
seminář hradila Evropská unie v   rámci 
projektu Erasmus+.  

Celého projektu se zúčastnila Česká 
republika, Chorvatsko, Itálie, Francie, 
Arménie, Ukrajina, Řecko, Ázerbajdžán, 
Litva, Makedonie, Rusko, Portugalsko, 
Slovensko, Moldávie, Turecko, Nová Sibiř, 
Mari El a Bělorusko.  

Obsahem semináře v  jeho první části 
bylo vzdělávání a nácvik znalostí, napří-

klad, jak se chovat k  mlá-
deži v   roli trenérů, jaké 
metody použ ívat nebo 
teambuildingové hry ke 
stmelení účastníků. Druhá 
část semináře pak již plně 
zapojovala seminaristy do 
vzájemné spolupráce.  

Jednou z metod bylo roz-
dělení účastníků do osmi 
skupin. Každá skupina pak 
mě la za úkol př ipravit 
workshop pro ostatní. Při 
tomto úkolu se Česko spo-

jilo s  Litvou, kdy naše účastnice Bára 
spolu s  Litevkou Evou vytvořily workshop 
na téma „Šikana dětí“. Každý workshop 
byl vyhodnocen zpětnou vazbou od 
ostatních účastníků.   

Pro mezinárodní spolupráci a vzájemné 
poznávání, výměnu názorů, zkušeností      
a navazování další spolupráce na dálku 
byly velmi inspirující večery, které pro 
účastníky připravovali pořadatelé, trenéři, 
mezi kterými byl i Lukáš Válek, spo-
luzakladatel organizace KURO Hradec 
Králové.  

V  jednom z takových večerů měli 
účastníci za úkol připravit stůl, na kterém 
představili nějaké typické jídlo nebo pití 
ze své země. Na český stůl se tak dostala 
paštika Májka (zlatá tradice), pravé 
lázeňské oplatky, olomoucké tvarůžky, 
slivovice a Becherovka. Největší úspěch, 
především u Francouzů, měly olomoucké 
tvarůžky. 

Další zajímavou akcí bylo poznávání 
Rostova formou „bojovky“, pro kterou 
trenéři připravili zadání s  úkoly. Účastníci 
procházeli městem, plnili úkoly a tímto 
způsobem poznávali město a jeho 
historii. Zajímavostí bylo, že při plnění 
této disciplíny nikdo v  Rostově nepotkal 
místního člověka, který by mluvil anglicky. 
A pak už jen poslední pelmeně a sbohem 
Rusko!  

Pro Báru je výstupem z celého semináře  
naplánování a uskutečnění jednodenního 
projektu zaměřeného na mládež, který 
spolu se svými kolegy z  Farní charity 
připraví, čímž předá získané znalosti          
a dovednosti dál. Poté se celá akce 
vyhodnotí v  Hradci Králové.  

Díky Bářině účastí na mezinárodním 
semináři v   Rostově a jí předvedené 
prezentaci své domovské organizace se 
jméno Farní charity Česká Lípa dostalo 
do zase o něco většího mezi-národního 
povědomí. 

Jak se měla charitní vyslankyně v Rusku 

Sociální pracovnice Bára Plačková z Klubu Koule NZDM

Účatníci se scházeli na pracovních skupinách.

Děti se na disciplínách vyřádily. Stejně tak se naučily i mnohému novému. Předvedly svou zručnost a praktický um.

Nebyly ošizeny ani o dávku divadelní kultury. Legraci si však užili i zaměstnanci – šílení učitelé. A na závěr si děti pomalovaly kameny.
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Sudoku 
Vyluštěte si sudoku ve verzích (zleva) snadné, středně těžké a velmi obtížné. 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 
jakýkol i dotaz, kontaktujte nás 
p r o s t ře d n i c t v í m p ř í s l u š n ý c h 
kontaktních údajů.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
POMOCI POUŽIJTE 

NONSTOP KONTAKTNÍ 
ÚDAJE                                                                              

487 829 873 NEBO 
NONSTOP@FCHCL.CZ  

Letem zbylým 
charitním světem 
✖ Vedoucí dobrovolnického centra 
Gabriela Medwell se zúčastnila mezi-
národní konference na téma  občanské 
angažovanosti v německém Löbau               
s obdivem k dobrovolnickým aktivitám 

německých občanů. ✖ V prů-
běhu celého měsíce zamě-
stnanci a klienti služby Klub 
Koule NZDM společnými silami 
rekonstruovali hlavní spole-
čenskou místnost v klubu, od 
obouchání zdí na cihly, přes 
štukování, až k nové výmalbě. 
✖ Na Sociální farmě s. r. o. se 

nejen její zaměst-
nanci v posledních 
týdnech otáčeli ko-
lem sklizně a třídění 
brambor. Do této aktivity se 
zapojili také zaměstnanci Farní 
charity Česká Lípa, klienti Soci-
ální ubytovny Nový Bor i oby-
vatelé obce Velenice, v níž 
farma sídlí. Tři druhy brambor 
jsou pak stále k dispozici na 
objednavky@socialnifarma.cz. 
V této chvíli se začíná na farmě 
zprostředkovávat i prodej sva-

tomartinských domácích hus. ✖ Již 
sedmnáct dobrovolníků je v tuto chvíli 
evidováno u Dobrovolnického centra 
Farní charity Česká Lípa. ✖ V Charitním 
šatníku v Novém Boru došlo nárůstem 
návštěv ZZC v Bělé–Jezové ke změně 
otvírací doby. Šatník má nově otevřeno 
každý den kromě čtvrtka, vždy od 8:00 do 
14:00. 

Sociální farma má nově v nabídce i svatomartinské husy.

Tři druhy brambor nabízí Sociální farma s. r. o.


