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V roce 2021 slavíme 21. narozeniny a stali jsme se po nezávislé kontrole 
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

I letošní advent přilétli díky 
několika štědrým organizacím   
a dárcům do Charity stovky 
Ježíšků. 
Rodinné centrum Slůně doslova 
naplnilo dodávkový automobil 
124 nádherně zabalenými dárky 
pro děti klientů. 100 dárků 
pořídily maminky a pracovnice          
z Centra, dalších 24 dárků přidali 
zaměstnanci Senior Centra Nový 
Bor, kteří navíc spontánně přidali 
i dárky pro maminky. Všechny 
dárky pro děti byly pořízeny na 
základě seznamu s křestním 
jménem a věkem dítěte, který 
vypracovaly sociální pracovnice.  
„Není nic krásnějšího, když 
naše děti naleznou pod 

vánočním stromem dárek. Proto 
jsme srdečně rádi, že je RC 
Slůně našim již několikaletým 
partnerem a pomocníkem              
v adventním čase. Moc si toho 
vážíme,“ řekla vedoucí azylového 
domu Jonáš Marie Hrdá.  
Stejnou horu dárků vytvořili                 
i  dárci, kteří se účastnili akce 
Krabice od bot Diakonie ČCE.  
Tu doručily do Charity ženy ze 
Sboru dobrovolných hasičů 
Borovice z okresu Mladá 
Boleslav, které sbírku zaštiťovaly. 
Horu tentokrát tvořilo 128 balíčků 
a balíků, které byly opět 
rozděleny dětem z azylových 
domů a ze sociálně aktivizační 
služby.                             

pokračování na následující straně 

Kupy dárků pod  
stromeček, potraviny  
na štědrovečerní večeři 

V prosince bylo možné 
navštívit výstavu 
restaurovaného 
nábytku z truhlářské 
dílny a interiérového 
studia Provoz 13, která 
se nacházela v 1. patře 
novoborského 
informačního centra.  
Za celou výstavou stála 
vedoucí Provozu 13, 
designérka                         
a interiérová návrhářka 
Lenka Srbková, která 
se možnosti využít 
volné prostory                   
v infocentru chopila ze 
dne na den na 
výbornou.  

Na výstavě, která čítala 
tři místnosti, jste mohli 
vidět proměněný 
nábytek i fotografie 
ukazující proces 
proměny. 
Výstava byla složená 
mimo jiné z kusů, které 
již mají své majitele,          
a zároveň bylo možné 
si další vystavené věci 
po dohodě zakoupit.  
Vzhledem k tomu, že je 
od 27. 12. infocentrum 
uzavřené, můžete se 
podívat na vystavené 
kusy na 
www.provoz13.cz. 
  

Provoz 13 vystavoval  
v Novém Boru 
restaurovaný nábytek 
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pokračování z první strany 

Dárky dětem přivezly                                
i zaměstnankyně z Domu dětí                
a mládeže Smetanka z Nového 
Boru. A dárků přivezly tolik, že 
potěšily nejen děti z azylových domů, 
ale také ze Sociální ubytovny                    
v Novém Boru. Dárečky do azylových 
domů věnovala také Martina 
Měchurová. 
Zaměstnanci brněnské firmy 
SolarWinds chtěli dokonce splnit 

dětem z azylových domů jejich 
konkrétní přání. Děti si tak napsaly 
resp. nakreslily své dopisy Ježíškovi, 
které si mezi sebou rozebrali 
zaměstnanci firmy. Děti díky tomu 
našly pod stromečkem další dárky, 
které jim udělali neskutečnou radost. 

Na dárky pro konkrétní děti se složili       
i členové České advokátní komory. 
Díky spolupráci s pracovnicí Startéru 
byly obdarovány dvě rodiny rodičů 
samoživitelů, kteří se ocitli kvůli 
pandemii v situaci, v níž svým dětem 
nemohou dopřát vánoční dárky, 
protože mají co dělat, aby je vůbec 
uživili. Za vybrané peníze pořídili 
členové Komory notebooky                    
s příslušenstvím pro distanční výuku, 
ale také oblečení, obuv, hračky, hry, 
stavebnice a knížky, a ještě zbylo více 
než 12.000 korun v hotovosti na 

nákup dalších dárků a na malé 
drobnosti pro jejich obětavé rodiče. 
Díky Petře Minaříkové a dalším 
českolipským dárcům nechyběly na 
Štědrý den na stolech azylových 
domů ani bramborový salát nebo 
vinná klobása. Kolegyně Farní charity 
Česká Lípa nastartovaly dva dny před 
Vánoci košíky a za darované peníze 
nakoupily suroviny, s nimiž maminky 
spolu se zaměstnankyněmi azylových 
domů dotvořily pro sebe i pro své 
děti Vánoce takové, jaké máme 
všichni rádi. 

Farní charita Česká Lípa tímto 
srdečně děkuje všem dárcům             
a zúčastněným, kteří se tak úžasně 
zapojili do sbírek.  

Kupy dárků pod stromeček, potraviny na štědrovečerní večeři 

Klub Koule propojuje rodiče, žáky, školy a pomáhá s distanční výukou  

V průběhu podzimního školního roku 
se nízkoprahový Klub Koule NZDM 
proměnil díky ČASu ve studovnu         
s počítači a tablety a poskytoval 
zázemí dětem, které neměly doma 
ideální podmínky pro distanční 
výuku.   
Vše započalo v červnu díky iniciativě 
České asociace streetwork (ČAS), 
která si předsevzala, že dokáže 
propojit dětské klienty 

nízkoprahových klubů, jejich rodiče, 
základní školy a sociální pracovníky 
klubu i orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí tak, aby distanční výuka 
mimo školní třídy fungovala co 
nejefektivněji, a také aby následná 
praxe ukázala, co v této oblasti 
funguje a co zase tak úplně ne. 
Následně se všechny zapojené kluby 
zapojily do tvorby metodiky pro další 
pokračování této, pro všechny 
nelehké práce. 
Skrze projekt Podpora vzdělávání 
dětí ohrožených sociálním 
vyloučením v době pandemie 
covid-19 byly do klubu darovány 
počítače a tablety a pracovnice 
Klubu Koule NZDM navázaly 

postupně spolupráci se 7 základními 
školami z České Lípy.  
Během podzimního pololetí tak 
využívalo klubových studoven                 
v Dubické ulici 43 dětí ve věku od 6 
do 15 let, které jsou žáky ZŠ Špičák, 
Dr. M. Tyrše, Sever, Partyzánská, Lada, 
Slovanka a Moskevská. 
Pracovnice byly propojeny s rodiči          
i učiteli, s organizací výuky pomáhali 
také dobrovolníci, kteří docházeli do 
klubu a pomáhali klientům s plněním 
jejich školních úkolů.  
Ačkoli projekt Podpora vzdělávání 
dětí ohrožených sociálním 
vyloučením v době pandemie 
covid-19 ke konci roku skončil, 
pomoc dětem pokračuje efektivně        
v klubu i nadále.  
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Záchrana potravinové banky mnoha způsoby  
Mnoho dárců se v nelehké době 
semklo, aby pomohlo matkám 
samoživitelkám či rodinám v krizi 
formou darování trvanlivých 
potravin.  

Nejprve byla ke konci listopadu 
pořádána po celé republice Sbírka 
potravin. V České Lípě tuto 
dobrovolnickou akci pro potravinové 
banky realizovala Farní charita Česká 
Lípa v hypermarketu Albert. Do akce se 
zapojila přibližně stovka dárců. 
I přes počáteční obavy z nastavených 
bezpečnostních opatření, byla sbírka 
nadmíru úspěšná. Štědří dárci věnovali 
v průběhu celého dne celkem 89 
banánových krabic trvanlivých 
potravin, což bylo například 447 kusů 
mléka, 719 kusů rýže a těstovin, 544 
kusů konzerv nebo 244 kusů 
přesnídávek či kojenecké výživy.  
„Štědrost a chuť pomáhat byla cítit          
z každého dárce. Opět přispěl 
nákupem i náš pravidelný 
rekordman, který tentokrát nakoupil 
za neuvěřitelných sedm tisíc korun. 
Přišel ale také pán, který chtěl 
nákupem smysluplně vrátit zpět 
vládní příspěvek pro seniory. Ať už 
ale byly důvody k nákupu jakékoli, 
všichni jsme měli z celého dne 
velkou radost,“ řekla koordinátorka 
akce Pavla Bratršovská z Farní charity, 
která si nemohla vynachválit také 
pomoc dobrovolnic, které měly na 
starosti výběr a evidenci potravin. 
„Jednalo se o dobrovolnice, které již 
několikrát vypomáhaly Farní charitě, 
zaměstnankyně Lenka Hodačová          
s dcerou a studentky Máří 
Magdaléna Fotrová, Dagmar Suchá, 
Natálie Kratinová a Dominika 

Kucrová. Všem patří velké díky,“ 
dodala Dita Krčmářová, vedoucí 
charitního Dobrovolnického centra. 
Sbírka potravin a její mediální kampaň 
nastartovala i další individuální dárce, 
kteří přispěli do potravinového fondu 
Farní charity Česká Lípa vlastním 
způsobem, jak tomu učinila Vanda 
Anderleová, která darovala 10.000 Kč 
na nákup potravin či Eva Bartůňková, 
která přivezla rovnou objemný nákup. 
Do sbírky se zapojilo také svým 
velkorysým darem českolipské 
Rodinné centrum Slůně, jeho 
pracovnice a maminky s rodinami, 
které společně darovaly potraviny, 
které se staly součástí skladu potravin   
a budou použity v okamžiku, kdy 
maminky či rodiny nebudou mít náhle 
finanční prostředky pro nákup 
potravin. 

V neposlední řadě hned dvakrát 
zavítali v době adventu na Farní charitu 
manželé Vokráčkovi, dlouhodobí 
charitní dobrovolníci a podporovatelé. 
Nejprve klientům sami nakoupili 
vydatný nákup trvanlivých potravin,           
a poté přivezli nákup a drogistické 
zboží v hodnotě 15.000 Kč, na který se 
složili zaměstnanci firmy Festo 
Production za koordinace právě paní 
Jany Vokráčkové. 
Ještě na začátku listopadu byly 
regionální potravinové banky                
a individuální fondy potravin takřka 
prázdné. Vše se ovšem počínaje 
mediální kampaní Sbírky potravin 
změnilo.  
Děkujeme všem dárcům za to. 

Děkujeme také… 
Členům Klubu přátel Sociálního 
automobilu, kteří v roce 2020 
podpořili provoz Sociálního 
automobilu celkovou částkou 
51.650 Kč. Aktuálně jejich 
pravidelné příspěvky hradí 44 % 
každé měsíční platby leasingu 
jednoho dodávkového vozu. Více 
informací, jak se stát také členem, 
naleznete na www.fchcl.cz. 

Základní umělecké škole Česká 
Lípa za uspořádání benefičního 
online koncertu Sláva budiž na 
podporu Sociálního automobilu        
v bazilice Všech svatých, který 
doposud podpořil Sociální 
automobil bezmála 20.000 Kč. 

Jizerským pekárnám za dar 
5.546 Kč z prosincového prodeje 
produktů ŽítNEJ na podporu 
Azylového domu Jonáš. 

Rodině Mackových za dar 14.000 
Kč na podporu organizace. 

Asociaci veřejně prospěšných 
organizací ČR, z. s. za darování 
3.500 ks roušek, jednorázových 
obleků, respirátorů                              
a dezinfekčních gelů. 

Lékárně U Salvátora, s.r.o. za 38 
párů dětské zdravotní obuvi pro 
klienty v hodnotě 18.861 Kč. 

Pavlu Žáčkovi za podporu 
Azylového domu Jonáš částkou 
10.101 Kč. 

Firmě Kaleze, s.r.o. za dar                     
v hodnotě 10.000 Kč. 

Olegu Basjukovi za 20 ks 
dárkových poukazů v celkové 
hodnotě 5.000 Kč pro Azylový 
dům Jonáš. 

Rodině Bartůňkových za 
darování potravin, finančního 
obnosu a oblečení pro 
novopečenou maminku ze 
sociálně aktivizační služby Startér.
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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 21 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 truhlářskou dílnu a interiérové studio Provoz 13. Kontakt: info@fchcl.cz | 487 829 871, 728 782 024 | 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 VOLEJTE 487 829 871

Českolipská Charita získala cenu  
za zaměstnávání lidí s postižením  

Výcvik, My BackPack  
a řešení vývojových poruch  

Farní charita Česká Lípa 
obdržela na začátku 
listopadu prestižní ocenění 
Zaměstnavatel roku 2020           
v soutěži Stejná šance, ve 
které jsou oceňovány 
organizace či firmy 
zaměstnávající lidi se 
zdravotním postižením. 
V 9. ročníku soutěže, kterou 
vyhlašuje organizace Rytmus 
– od klienta k občanovi 
společně s dalšími 
organizacemi v sedmi 
českých krajích, byl                   
v Libereckém kraji vybírán 
vítěz ze 37 nominací,                
u kterých pětičlenná 
odborná komise hodnotila 
kromě jiného typ pracovní 
smlouvy, zapojení 
zaměstnance do kolektivu, 
přizpůsobení pracovních 
podmínek a možnosti 
přirozené podpory na 
pracovišti. 
Podnět k nominaci Farní 
charity do soutěže dal na 
jaře loňského roku její 
zaměstnanec David Pátra, 
údržbář z novoborské 
Sociální ubytovny, který poté 
s pracovnicí Fokus Liberec, 
organizace, která pomáhá 
duševně nemocným lidem 

při vstupu do běžného 
života, formuloval oficiální 
důvody k nominaci v soutěži. 
„Jednání s tímto 
zaměstnavatelem je rovné, 
otevřené, k lidem se 
zdravotním postižením se 
chovají velice hezky – 
stejně jako k lidem bez 
onemocnění. Klient je           
v zaměstnání spokojený, 
má zkrácený úvazek na 
šest hodin a má kolem 
sebe milý a vstřícný 
kolektiv.“ 
Farní charita Česká Lípa, 
držitel Značky spolehlivosti 
Asociace veřejně 
prospěšných organizací, 
zaměstnává zdravotně 
postižené lidi již od roku 
2004, kdy založila již 
neexistující Chráněnou dílnu 
Jonáš. Od té doby 
zaměstnává po boku lidí bez 
onemocnění desítky 
zdravotně postižených 
pracovníků například na 
pozici údržbář, uklízeč, 
vrátný, dále při údržbě 
zeleně a u pomocných prací, 
a to v azylových domech, na 
sociální ubytovně,                      
v sociálním podniku či 
truhlářské dílně. 

Centrum pro pěstounské 
rodiny v rámci v druhé půli 
roku 2020 pokračovalo           
v projektu Podpora 
dlouhodobé terapeutické 
péče financovaného                
z prostředků EU, díky 
kterému je pomáháno 
pěstounským rodinám             
v oblasti řešení poruch 
citových vazeb, resp. 
poruch attachmentu. 
V pandemicky 
rozvolněném létě proběhl 
výcvik zaměstnanců Centra 
právě v oblasti poruch 
attachmentu a komplexních 
vývojových poruch. Výcvik 
absolvovaly dvě sociální 
pracovnice, a také dalších 
pět pracovnic z dalších 
sociálních služeb mateřské 
organizace Centra z Farní 
charity Česká Lípa.  V rámci 
poradenské činnosti došlo 
následně k předání dítěte   
z jedné dlouhodobé 
pěstounské péče do jiné. 
Sociální pracovnice Centra 
za asistence terapeuta 
využila při předávání 
znalosti získané právě na 
letním výcviku a z dalších 
předchozích vzdělání a za 
pomoci technik 
zpracovávajících historii 
dítěte byl proces 
několikaměsíčního 
předávání dítěti usnadněn. 

Letní výcvik nebyl jediným 
školením v druhé půli 
předešlého roku. V říjnu 
pracovnice Centra ještě 
stihly a absolvovaly 
vzdělávací program My 
Backpack zaměřený na 
zpracování přechodu dítěte 
do náhradní rodiny. 
Holandská metoda, která 
pomáhá sociálním 
pracovníkům, poručníkům 
a pěstounům mluvit                   
s dětmi o těžkých tématech 
díky příběhu animovaného 
káčátka, je aktuálně                 
a úspěšně aplikována               
v několika rodinách, které 
má Centrum pro 
pěstounské rodiny na 
starosti. 
Díky nabytým znalostem         
v rámci projektu Podpora 
dlouhodobé terapeutické 
péče tak Centrum pro 
pěstounské rodiny nabízí 
kvalitnější služby zaměřené 
na individualitu každé 
náhradní rodiny. 
Díky financování 
terapeutické péče                     
z projektu mohou tyto 
služby využívat klienti 
dlouhodobě, což je 
předpokladem k řešení 
traumatických zážitků dětí, 
které se dostávají do 
náhradní rodinné péče.  
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