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ZPRAVODAJ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

V roce 2020 slavíme 20. narozeniny a stali jsme se po nezávislé kontrole
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

Dárci a ČSOB
podpořili
nové osvětlení
v azylovém domě
Azylový dům Jonáš –
Díky podpoře
sympatizantů Farní
charity Česká Lípa
a projektu ČSOB
pomáhá regionům
získal Azylový dům
Jonáš celkem
57.793 Kč na
kompletní vnitřní
osvětlení místností.
Díky zaslaným
17.793 Kč od dárců
a přátel skončila
v soutěži Farní charita
Česká Lípa na 2. místě
z vybraných
soutěžních projektů
Libereckého kraje
a Nadace ČSOB toto
umístění ohodnotila
částkou 40.000 Kč.

„Všechna světla,
která již překročila
plánovanou dobu
životnosti a jejich
poruchovost je
vysoká, budou
nahrazena za LED
osvětlení, které má
dvakrát vyšší
účinnost než
stávající lineární
zářivky a navíc
uspoří nemalou část
peněz v ročních
rozpočtech
azylového domu,“
říká vedoucí
Azylového domu
Jonáš Marie Hrdá
a srdečně děkuje za
podporu.

Nová Škodovka
dojíždí ke klientům

Startér – Díky grantovému
programu Škoda Auto Mobilita
Nadace Škoda auto byly
podpořeny mobilní zdravotní
a sociální služby napříč celou
republikou. Jednou
z podpořených služeb, která
obdržela osobní auto Škoda
Octavia Combi, se stala také
sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi, která na
Českolipsku a Novoborsku
poskytuje osobám s dětmi sociální
poradenství a pomoc v jejich
přirozeném prostředí, tedy doma.

„Vzhledem k tomu, že
odborným garantem
grantového procesu byla
i Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR, jejíž Značku
spolehlivosti máme s Farní
charitou již pátým rokem,
věříme, že právě tato značka
nám mimo jiné pomohla k zisku
vozidla,“
říká ředitelka Farní charity Česká
Lípa Eva Ortová.

Každý, kdo má chuť, se k nám může do Provozu 13 do Wolkerovy ulice v Novém Boru
přijít podívat. Tak učinila i starostka České Lípy Jitka Volfová a my jsme srdečně rádi,
že se jí naše práce líbí, od renovace starého nábytku až po realizace interiéru.
Děkujeme moc za milou návštěvu.

www.fchcl.cz
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Dětská herna ve
stylu dřevěného městečka

Provoz 13 – Truhlářská dílna
a interiérové studio, sociální podnik
Farní charity Česká Lípa Provoz 13
má za sebou velkou zakázku, návrh
a realizaci interiéru terapeutické
místnosti pro děti ve Středisku
výchovné péče ve Frýdlantu
v Čechách.
Nejvýraznější prvky celé místnosti
tvoří dřevěný nábytek ve tvaru
malých domků, které vlastnoručně
vyrobili zaměstnanci sociálního
podniku. Domky, stejně jako celý
design místnosti, navrhla designérka

Provozu 13 Lenka
Srbková s akcentem
na dětskou kreativitu
a přímo pro potřeby
terapeutické
místnosti. Ta musí
nabízet nejen různá
zákoutí pro hru, ale
také prostory pro
tvoření a odpočinek,
ale i praktické úložné
prostory. Nábytek byl
vyráběn z přírodních materiálů
s použitím zdravotně nezávadných
barev.

Název Provoz 13 navazuje na odkaz
kdysi slavné dílny a na genia loci
tohoto místa.

Obrovskou výhodou tohoto druhu
nábytku je, že se dokonale
přizpůsobí potřebám zákazníka,
dítěte i prostoru.

Více o sociálním podniku na webu
www.provoz13.cz.

Jedním z cílů Provozu 13 je
maximalizovat druhotné využití
nábytku, který jejich majitelé nechtějí
či je považují za odpad, ale
především dát smysluplnou práci
zdravotně hendikepovaným osobám
a vytvořit pro ně bezpečné pracovní
zázemí v jejich oboru. Zároveň vám
dát možnost pořídit si nápadité
a zajímavé kusy nábytku od
profesionálů nebo si nechat
navrhnout a vyrobit celý interiér.

Provoz 13, který je zřízen
v prostorách bývalého prestižního 13.
provozu novoborského Crystalexu,
kde sídlila ruční výroba a rodily se ty
nejkrásnější kousky skla, je právě
stěžejní částí sociálního podniku
Dáme věcem další šanci!, který
realizuje Farní charita Česká
Lípa díky finančním
prostředkům Evropské unie.

„Děkujeme týmu Provoz 13 za návrh a realizaci nábytku
do terapeutické místnosti pro děti do Střediska
výchovné péče Frýdlant. Ceníme si vstřícnosti, ochoty
a dobrých nápadů, které zároveň respektují způsob naší
práce. Klientům se nový nábytek moc líbí, děti využívají
zakomponované herní prvky, které jim pomáhají
zapomenout na starosti, s nimiž k nám přicházejí.
Oceňujeme i snahu vyhovět i našim časovým
možnostem s termínem montáže. V případě, že budeme
potřebovat doplnit vybavení originálním a na míru
vyrobeným kouskem, s radostí se na Provoz 13 obrátíme
znovu.“
Tým pracovníků SVP Frýdlant
www.fchcl.cz
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Dětští klienti
navštívili během prázdnin
mnohé kouty Českolipska.
Byli jste ve všech?

Startér, Klub Koule NZDM – Díky
Nadačnímu fondu Albert proběhl
o prázdninách příměstský tábor pro
klienty sociálně aktivizační služby
Startér, ke kterým se přidaly také děti
z nízkoprahového Klubu Koule. Tábor
byl koncipován pro děti, které nemají
příležitost objevovat pro někoho běžná
místa k trávení volného času. Společně
se sociálními pracovníky tak děti
navštívily zoo v Děčíně, skalní hrad ve
Sloupu v Čechách, zámek v Zákupech,
zoopark v Doksech nebo se projeli na
populárním parníku na Máchově
jezeře.

Klienti Klubu Koule NZDM dále
pokračovali ve výletování
a sociální pracovnice jim
zorganizovaly cyklovýlet na
Panskou skálu, hráč discgolfu
Jakub Šíma v roli dobrovolníka
je zasvětil do sportu, který
kombinuje hod létajícím talířem
a golf, na jeden den se s FBC
Česká Lípa zúčastnili
florbalového soustředění
v Kravařích, navštívili koupaliště v
Dubici i Horní Polici a uspořádali
přátelský turnaj ve stolním fotbale
s NZDM Vafle.
Měli jste také takhle bohaté léto?

Během letošního roku se
v kasičkách umístěných
v prodejnách Jizerských pekáren
ve Stráži pod Ralskem, Doksech,
Žandově a v České Lípě
nashromáždilo 12.232 Kč, které
budou použity na provoz
azylových domů.
Azylový dům Jonáš získal darem
40 kg bílého jogurtu, který
pracovnice společně s klientkami
využily v horkém počasí k výrobě
jogurtové zmrzliny a nanuků,
nepečených dortů, termixů,
ovocných koktejlů či moučníků
z jogurtového těsta.

Penzion Black Hole z Provodína
věnoval 9 postelí klientům
sociálně aktivizační služby Startér
a ubytovaným na Sociální
ubytovně v Novém Boru.

aktivizační služby Startér Markéta
Chýlková.

www.fchcl.cz

Domov pro osoby se
zdravotním postižením Sulická
se podělil o darované roušky,
které jako prověřená organizace
střešní Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR
získala od Tchajpejské
hospodářské a kulturní kanceláře.
Farní charita Česká Lípa díky tomu
získala darem 3.500 ks
jednorázových roušek.

Firma FIDE s. r. o., výrobce
dámských menstruačních vložek
z Brtnice, darovala klientkám
sociálně aktivizační služby Startér
paletu svých výrobků.

„Děti díky Nadačnímu fondu Albert
prožily podnětných pět dní, které si
dle ohlasů moc užily. Věříme, že
získaly zážitky, o kterých mohou
v září vyprávět svým spolužákům ve
škole,“ říká vedoucí sociálně

Pokud máte oblečení, které již
nechcete, ale já vám líto jej vyhodit,
darujte ho Farní charitě Česká Lípa,
která již 20 let poskytuje na
Českolipsku sociální služby a ví, jak
s ním naložit – více na www.fchcl.cz.

Poděkování

Oblečení vhoďte do kontejneru na
textil v Dubické ulici 992, který stojí
před areálem s červeným plotem za
parkem Milady Horákové, nebo jej
darujte přímo do Šatníku tamtéž.

Sběr ošacení

Dvě krabice plné kosmetiky od
Bohemia Gifts and Cosmetics,
Stráž pod Ralskem bylo darováno
prostřednictvím Romany
Formánkové do tří služeb Farní
charity Česká Lípa. Klientky
z Azylového domu Jonáš
a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Startér, stejně tak
pěstounky z Centra pro
pěstounské rodiny měly z darů
velkou radost.
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Pěstounské centrum vzdělává
pěstouny i odbornou veřejnost
o poruchách citových vazeb
Centrum pro pěstounské rodiny –
Během léta se v Centru úspěšně
pokračovalo v projektu Podpora
dlouhodobé terapeutické péče
fi nancovaného z prostředků Evropské
unie, díky kterému je v průběhu roku
pomáháno pěstounským rodinám
v oblasti řešení poruch citových vazeb,
resp. poruch attachmentu. Ve
vzdělávacích aktivitách se pěstouni učí
chápat chování
dětí v pěstounské
péči a jak k těmto
dětem
přistupovat a být
jim oporou, stát
se tzv.
terapeutickým
rodičem –
rodičem, který
těmto dětem
rozumí a umí
pomáhat léčit
jejich špatné
zážitky, resp.
traumata.
Na tyto aktivity
nově Centrum
pro pěstounské
rodiny navázalo
úspěšným vzděláváním odborné
veřejnosti v rámci šestidenního školení
pro 20 osob, sociálních pracovníků
a psychologů z dalších organizací
z Libereckého kraje, kteří pracují
v oblasti náhradní rodinné péče.

Sudoku

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

Doktorky Petra Pávková a Jana
Kovařovicová těmto lidem předávaly
teoretické i praktické informace, které
akcentovaly práci s historií a identitou
dítěte, intenzivnější práci a kvalitnější
kontakty s biologickým rodičem
a vytváření tzv. osy, resp. knihy života.
Všechny tyto postupy směřují k tomu,
aby byl pěstoun schopen s dítětem léčit
jeho předešlá traumata.

„Jsme rádi, že náš
projekt Podpora
dlouhodobé
terapeutické péče
byl v minulosti
podpořen. Díky
tomu Centrum pro
pěstounské rodiny
může poskytovat
vzdělávání nejen
stávajícím
pěstounům Centra,
ale také adoptivním
rodinám,
pěstounům
a zaměstnancům
z jiných organizací
nebo rodičům, kteří
přebírají zpět své
dítě z náhradní péče,“ říká vedoucí
Centra pro pěstounské rodiny Jana
Glaserová, které nyní doprovází 53
rodin s 68 dětmi v pěstounské péči.

Partner zpravodaje
50% částkou se na výrobě zpravodaje
podílí Reklamní agentura Deus
(prodeus.cz), zajišťující výrobu reklamy
a provozující regionální zpravodajský
server i–noviny.cz a měsíčník Lípa.

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 19 let své existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto
služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a Dobranově pro ženy, otce a rodiny s nezaopatřenými dětmi v tísni, volnočasový prostor pro děti z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Charitní šatníky v České Lípě, Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny,
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem se zdravotním postižením a lidem znevýhodněným na trhu práce
a upcyklační dílnu Provoz 13. 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 fi nančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871
www.fchcl.cz

