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SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři, vážení partneři a charitní 
příznivci, Farní charita Česká Lípa má za 
sebou dvacátý první rok své profesionální 
existence.

Nemohu říci, že byl rok 2020 úspěšný, jelikož 
okolnosti, které ho provázely, toto označení 
použít snad ani nedovolují. Profesně se však 
jednalo o rok, který přes veškeré nástrahy přinesl 
mnoho úspěchů, na které jsme právem hrdí či 
jsme za ně vděčni. Dovolte mi nyní představit 
vám výčet těch nejdůležitějších.

I my jsme se museli přizpůsobit během roku mimořádným opatřením pro boj
s koronavirem. Zůstali jsme však po celou dobu našim klientům na blízku, 
pomáhali jsme jim všemi možnými prostředky, ať už jsme měli služby v průběhu 
roku zavřené, v karanténě, nebo i přes veškerá rizika otevřené. Klientům jsme 
poskytovali pomoc ambulantně, v terénu, telefonicky či online, dováželi jsme 
jim potraviny, šili ochranné pomůcky, přizpůsobili prostory k distanční výuce.
V tomto patří velké díky všem mým kolegyním a kolegům, kteří pomáhali v první 
linii i nad rámec svých pracovních povinností, jak kdo dokázal. Stejné díky patří 
všem partnerům a příznivcům za pomoc, za podporu a za dary. 

K dalším mimořádným věcem v loňském roce patří završení tříletého projektu 
Společně rosteme. Projekt motivoval ubytované na Sociální ubytovně ke 
shánění práce, k vlastnímu ubytování a podporoval je v osobních výzvách. 
Fakta i čísla hovoří jasně, projekt byl velmi úspěšný a je za námi velký kus práce, 
ve které jsme se rozhodli pokračovat a financovat ji z vlastních zdrojů.

Na sklonku roku jsme obdrželi krajské prestižní ocenění Zaměstnavatel roku
v soutěži Stejná šance, ve které jsou oceňováni zaměstnavatelé lidí se 
zdravotním postižením. Upřímně nás potěšilo, že se tak zúročila naše 
dvacetiletá zkušenost se zaměstnáváním této cílové skupiny, a zároveň tak byl 
oceněn i náš individuální přístup ke každému takovému zaměstnanci, kterému 
vždy vytváříme pracovní podmínky právě s přihlédnutím k jeho hendikepu.

Jako další ocenění naší práce bereme i dar z Nadace Škoda auto, která nám 
darovala pro účely sociálně aktivizační služby úplně nový vůz Octavia Combi. 
Radost máme i z toho důvodu, že jeden z klíčových parametrů pro výběr právě 
naší organizace byl fakt, že jsme již pátým rokem držitelé Značky spolehlivosti 
od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. 

Kvůli poptávce rodičů jsme na počátku roku 2020 zakoupili nový dodávkový 
vůz pro službu Sociální automobil, která tím rozšířila místa svozu. Na podporu 
financování jsme proto směřovali většinu stávajících fundraisingových aktivit 
jako Klub přátel, Tříkrálovou sbírku, Palačinku FCH či prodej Reklamy na 
Sociálním automobilu. Zapojení dárců i našich dlouholetých partnerů bylo pro 
nás následně více důležité, než jsme si zprvu mysleli, jelikož z důvodu zavření 
škol v průběhu roku byl automobil paradoxně nevyužitý.

Dalším úspěchem, ale také příslibem a závazkem do budoucna pro nás bylo 
schválení žádosti na nákup a rekonstrukci objektu v Dubické ulici č. p. 2189, ve 
kterém sídlí Azylový dům Jonáš. Mohli jsme tak zahájit všechny potřebné 
úkony, abychom v srpnu 2021 započali rekonstrukci. Nejen proto jsme více než 
obvykle nakládali v roce 2020 hospodárně se svěřenými prostředky za účelem 
vytvoření finanční rezervy určené k dofinancování spoluúčasti investice. 

Ještě jednou Vám, milí čtenáři, srdečně děkuji, že držíte v ruce výroční zprávu 
Farní charity Česká Lípa. Jsme stále jedna z největších neziskových organizací
v regionu s letitou tradicí, mnoha zkušenostmi a jedenácti službami a projekty, 
které pomáhají nejen na Českolipsku a Novoborsku. A jsme tu, abychom 
pomáhali lidem v nouzi.

Začtěte se do stránek výroční zprávy a sami uvidíte. Děkujeme, že stojíte při nás.
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RADA FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
Viliam Matějka – děkan farnosti Česká Lípa
Petr Mertin – ředitel OSBD Česká Lípa
Pavel Morávek – děkan farnosti Nový Bor
Rudolf Živec – ředitel agentury Deus

PODĚKOVÁNÍ

S úctou Eva Ortová, ředitelka organizace

O ORGANIZACI

Děkuji otci biskupovi Mons. Janu Baxantovi, panu děkanovi římskokatolické 
církve Viliamu Matějkovi a Pavlu Morávkovi i všem duchovním, kteří nám 
pomáhali svou službou a modlitbou. Děkuji též ředitelce Diecézní charity 
Litoměřice paní Růženě Kavkové a celému jejímu pracovnímu kolektivu. Děkuji 
za finanční spoluúčast na jednotlivých projektech všem zmíněným ve výroční 
zprávě, srdečně děkuji partnerům, firmám Jizerské pekárny, Prominent CZ, 
Ewals Cargo Care a Ježek SW, že stále rozvíjí naši spolupráci a chtějí být 
součástí charitní rodiny. Stejné díky pak patří i jednotlivcům za benefiční akce 
či sbírky, které pro nás v minulém roce uspořádali, i všem, kteří se stali členy 
Klubu přátel Sociálního automobilu. V neposlední řadě děkuji i všem 
zaměstnancům Farní charity Česká Lípa, dobrovolníkům, partnerům, 
sponzorům a dárcům za společné bohulibé dílo ve prospěch trpících
a potřebných lidí.

Dovolte mi, abych co nejupřímněji poděkovala všem, kteří nás po celý rok 
podporovali a bez jejichž pomoci bychom naši práci nemohli vykonávat.

Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena 
litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní 
subjektivitou a registrovaná u ministerstva kultury 17. 2. 2000. Spadá pod 
Diecézní charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní 
organizace Caritas. Řídí ji ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je 
ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradním orgánem je 
Rada Farní charity Česká Lípa.

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných 
kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci 
Charity České republiky.

Organizace si za dobu své působnosti získala respekt, dobré jméno a uznání od 
dalších spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní 
pracovní tým a jeho funkční struktura.

Výroční zprávu 2020 v této podobě schválila Rada Farní charity Česká Lípa dne 
24. 3. 2021. 5

POSLÁNÍ
Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků 
pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké 
životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, 
preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci 
rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. 

Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost
k odpovědnosti za vliv na společnost.
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Pozice 
v organizaci

Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Obslužný personál 13 9,45
Ředitelka organizace 1 1,00
Personalista 1 0,60
Pokladní 1 0,50
Projektový manažer 2 1,60
Mediální koordinátor 1 1,00
Vedoucí středisek 2 1,00
Hlavní účetní 1 1,00

Údržbář 2 1,5
Uklízečka 1 0,50
Azylový dům Jonáš 17 14,75
Vedoucí azylových domů / Sociální pracovník 1 0,5
Sociální pracovník 2 1,50
Pracovník v sociálních službách 13 12,00
Vrátný 1 0,75
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 17 8,50
Vedoucí Sociálního podniku FCHCL 1 0,25
Pomocný pracovník ve výrobě, uklízečka 16 8,25
Sociální automobil 3 1,50
Vedoucí Sociálního automobilu 1 0,25
Řidič 2 1,25
Šatník 4 2,50
Vedoucí Šatníku 1 0,25
Pracovník skladu ošacení 3 2,25

Centrum pro pěstounské rodiny 4 3,25
Vedoucí CPR / Sociální pracovník 1 0,75
Sociální pracovník 2 2,00
Kontaktní pracovník CPR 1 0,50
Sociální ubytovna Nový Bor 10 7,00
Pokladní 1 0,50
Vrátný 7 5,00
Uklízečka 1 0,75
Údržbář 1 0,75
Klub Koule NZDM 3 3,00
Vedoucí Klubu Koule NZDM / Sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 2 2,00
SAS Startér 9 8,50
Vedoucí SAS Startér / Sociální pracovník 1
Sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách

Dobrovolnické centrum 1 0,25
Vedoucí projektu 1 0,25

Společně rosteme 4 2,30
Vedoucí projektu 1
Zaměstnanci 3 1,30

Celkem 
(stav k 31. 12. 2020)

91 prac. pozic
83 fyzických
osob

 66,25
přepočtených  

úvazků

PŘEHLED ORGANIZAČNÍ STRUKTURY:

Asistentka ředitele 1 0,75

1,00

1,00

Provoz 13 6 5,25
Vedoucí 1
Zaměstnanci 5 4,25

1,00
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KLIENTI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

Sociální automobilKlub Koule NZDMCentrum pro 
pěstounské rodiny

StartérAzylový dům Jonáš

Pokles klientů u většiny služeb byl zapříčiněn jejich částečným omezením v průběhu roku, nemožností terénní práce atd. Centrum pro 
pěstounské rodiny naopak nemuselo v průběhu roku své služby výrazně omezovat a také dále rozšiřovalo odbornou pestrost své nabídky 
potenciálním žadatelům. 
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2018

2019

2020
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50 822 ks

VYDANÉ OŠACENÍ V ŠATNÍCÍCH
A HUMANITÁRNÍM SKLADU OŠACENÍ

61 553 ks

62 173 ks

61 811 ks

1 955 ks

1 231 ks
1 371 ks

Šatníky Humanitární sklad ošacení

2017

2018

2019

Pokles vydaného ošacení byl zapříčiněn několikerým uzavřením Šatníků z důvodu mimořádných opatření pro boj s koronavirem. Výrazný 
propad vydaného ošacení v humanitárním skladu ošacení pro Správu uprchlických zařízení MV ČR v Bělé-Jezové byl dán ukončením těchto 
aktivit v průběhu roku. 

2020

379 ks
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Azylový dům Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo 
nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nebyly 
schopny zvládnout vlastními silami. 

AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ

PODPOŘTE AKTIVITY
Azylového domu Jonáš
č. ú.:1387347379/2700

VS: 16201

V loňském roce našlo v azylových domech v České Lípě a v Dobranově střechu nad 
hlavou postupně 176 matek, otců a dětí.
V jedenácti pokojích v České Lípě bylo poskytnuto placené azylové ubytování 
maximálně na dobu jednoho roku a okamžité, bezplatné základní 
sociálněprávní poradenství na základě smlouvy o poskytování sociální služby 
postupně 30 ženám s 67 dětmi. V Dobranově byly tyto služby poskytnuty 
postupně 17 vícečetným rodinám se 49 dětmi ve čtyřech pokojích.

Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci byla u klientů tíživá finanční 
situace a neschopnost hradit stávající bydlení, nevyhovující bytové podmínky, 
nedostatečná péče o děti, domácí násilí, přechod z jiného azylového domu, 
problém s návykovými látkami a potřeba řešení situace s dohledem nad péčí
o děti a řešení léčby.

U klientů byla v průběhu pobytu podporována větší samostatnost
a zodpovědnost za prostředí, ve kterém bydlí. Cílem byla jejich integrace do 
společnosti bez vytváření závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni
k samostatnosti a k navazování sociálních vazeb s menší izolací od společnosti.

Klienti byli v průběhu pobytu podporováni při řešení jejich problematické 
situace, ale i v dalších dílčích oblastech: vedení domácnosti, hospodaření, 
pěstování vlastních potravin, výchova a péče o děti, uplatnitelnost na trhu 
práce, sebeprezentace, orientace při získávání a zpracovávání informací 
potřebných pro jejich život. Vše bylo poskytováno formou konzultací se 
sociálním pracovníkem, pracovníkem v sociálních službách, právníkem
a psychologem či formou různých kurzů. Aby poskytování sociální služby bylo 
co nejkvalitnější, pokračovalo se ve spolupráci s metodičkou sociálních služeb.

Během roku se 24 klientek či rodin, tedy 50 % klientů z Jonáše, po konci jejich 
ročního pobytu přestěhovalo do pronajatých bytů, či ke svým rodinám. Do 
jiného azylového domu se přestěhovalo 8 klientů, 3 klienti či rodiny odešli 
neznámo kam.
Obě zařízení byla v průběhu roku opravována, starší vybavení bylo 
nahrazováno novým, byly pořízeny nové bojlery na ohřev teplé vody pro celý 
azylový dům či nová kuchyňská linka. K tomu pomohli především největší dárci 
azylových domů Jizerské pekárny Česká Lípa díky kampani Žít NEJ, Ewals Cargo 
Care a další dárci materiálních darů. 
Dařilo se opět prohlubovat spolupráci se sociálními kurátory, s českolipským 
orgánem sociálněprávní ochrany dětí, Úřadem práce v České Lípě, s organizací 
Fokus Liberec, Policií ČR a městskou policií. Šest klientů se během roku zapojilo 
do projektu Aktivně do práce od spolupracující společnosti bfz. Jedna klientka 
díky tomu úspěšně absolvovala rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních 
službách.   
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Během jarní vlny pandemie koronaviru klientky s pracovnicemi šily roušky pro 
klienty charitních sociálních služeb a českolipskou nemocnici. V průběhu 
podzimu pak byly na azylových domech díky darům vybudovány prostory pro 
distanční výuku dětí. Závěr roku poté přinesl nemilou zprávu ohledně výskytu 
onemocnění covid-19 u klientek i pracovnic. Během vánočních svátků byl 
českolipský azylový dům v karanténě. Pracovníci Farní charity Česká Lípa 
zajišťovali proto v rolích dobrovolníků nákupy potravin, hygienických 
prostředků a léků z finančních darů od dárců.

Mgr. Veronika Barcalová, referentka sociálněprávní ochrany odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Česká Lípa

„Spolupráce s Azylovým domem Jonáš je na velmi dobré úrovni. Ve spolupráci se 
zaměstnanci azylového domu se nám lépe daří vést klienty k větší zodpovědnosti, 
posílení jejich rodičovských kompetencí a celkovému zlepšení péče o nezletilé děti. Ze 
strany pracovnic azylového domu se setkáváme s profesionálním, lidským
a individuálním přístupem ke klientům a jejich ochotou poskytnout komplexní pomoc 
v jejich nepříznivé sociální situaci. Vše se odráží i v pozitivní zpětné vazbě, kterou 
máme od klientů, kteří si azylovým bydlením prošli, nebo procházejí.“

Azylový dům Jonáš je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého kraje 
pod číslem 1297986 dle zákona o sociálních službách.

Reference:

Klientka azylového domu

„Jsem vděčná za to, že mohu se svým synem bydlet na Azylovém domě Jonáš. 
Pracovnice mi pomohla vyřešit problém s dluhy i mé vlastní vnitřní trable. Hlavně se mi 
tu srovnal kluk, který byl rozhozený z těch všech problémů kolem. Docházel za námi 
psycholog a všechno se srovnalo. Jsem moc ráda, že mi tu pomohli.“

Děti klientů se zapojily z kraje roku do koledování v rámci Tříkrálové sbírky,
v letním období byly pro klienty a jejich děti organizovány na zahradě venkovní 
aktivity včetně letního kina. Během roku byla navázána intenzivnější spolupráce 
s dobranovským osadním výborem pro začleňování klientů z azylového domu 
do života v obci a do zvelebování prostředí. Klienti a děti se zapojili do jarního 
úklidu Dobranova či do výroby vánočních ozdob a samotného zdobení 
obecního vánočního stromu.

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 220 975
energie 635 197 
opravy a služby 449 495 
osobní náklady 6 690   911
odpisy DHM a jiné ostatní náklady         5 604
režijní náklady 323 120 
náklady celkem 8 325 302

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ ZA OBDOBÍ ROKU 2020

Výnosy                                                                           Kč
dotace od KÚ LK 4 259 000 51 %
tržby z prodeje služeb 1 125 796 14 %
dotace od měst a obcí 1 188 870  14 %
dotace od ÚP ČR 928 361 11 %

přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 429 888 5 %

procentuální rozdělení výnosů

zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 7 392 1 %

dotace od MPSV ČR 385 995 5 %
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STARTÉR
 
 

12

Pracovnice pomáhaly klientům s udržením nebo hledáním bydlení, se základním 
řešením nepříznivé sociální situace rodiny a se snižováním dopadu situace na vývoj dětí.

V loňském roce byla poskytnuta pomoc 56 rodinám z Českolipska a 45 rodinám
z Novoborska a Cvikovska.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér poskytovala šestým rokem 
pomoc rodinám a pečujícím osobám s nezaopatřenými dětmi při překonávání 
tíživé životní situace.

Nastavovaly hospodaření rodiny na základě měsíčních příjmů a výdajů, pomáhaly 
klientům s evidencí na úřadu práce, s hledáním práce na internetu a s řešením dluhové 
problematiky. 

Rodiče podporovaly v přijetí rodičovské role a v rodičovských kompetencích, zejména 
ve spolupráci s mateřskou či základní školou. V minulém roce byla významná také 
podpora a pomoc při distanční výuce dětí, se kterou pomáhaly pracovnicím na 
Českolipsku také charitní Klub Koule NZDM a na Novoborsku Rodina v centru.

Pracovnice pomáhaly pro děti vyhledat vhodného pediatra či odborného lékaře.
V neposlední řadě také pomáhaly klientům s vyplňováním formulářů pro různé úřady
a instituce, při sepsání životopisů nebo s vyřizováním rodičovských příspěvků
a nárokových i nenárokových sociálních dávek. 

Vybraným rodinám zprostředkovávaly pracovnice okamžitou materiální a potravinovou 
pomoc z charitního Šatníku nebo z Potravinové banky Liberec. Nejintenzivnější pomoc 
byla v období první vlny pandemie covid-19, kdy byla služba pro veřejnost zavřena
a pracovnice objížděly domácnosti. V této době také šily roušky pro klienty
a vypomáhaly se zásobováním ochranných pomůcek také českolipské nemocnici. 

Díky dalším dárcům se dařilo zajistit i nábytek, hlavně postele pro děti, stoly k lepšímu 
vzdělání, ale také matrace, pračky a lednice. V době adventu předali dárci dětem klientů 
252 vánočních balíčků pod hlavičkou Rodinného centra Slůně, Senior Centra Nový Bor
a aktivity Krabice od bot Diakonie ČCEV. K nim se přidali i zaměstnanci České 
advokátní komory. Finanční podpory se dočkali i jednotliví klienti od jednotlivých 
dárců.

PODPOŘTE AKTIVITY
Startéru

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16211
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Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové 86 náklady 089
energie 78 160
opravy a služby 154 913

3 194 923osobní náklady
odpisy DHM a jiné ostatní náklady 6 532
režijní náklady

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
STARTÉR ZA OBDOBÍ ROKU 2020

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 3 100 000 83 %
dotace od ÚP ČR 24 354 1 %
dotace od měst a obcí 521 935 14 %

procentuální rozdělení výnosů

Příběhy z praxe
Klient D. přišel v době nouzového stavu o práci foukače skla v soukromé firmě. Klient 
byl ženatý a měl šest dětí ve věku 6–13 let. Manželka klienta pobírala invalidní 
důchod z důvodu psychického onemocnění. Sociálně aktivizační pracovnice jim 
pomohla vybavit kuchyň a obývací pokoj na základě zprostředkování daru od 
anonymního dárce. Pracovnice spolu s klientem požádali přes nadaci Patron dětí
o vybavení nábytku do dětských pokojů a z nadace obdrželi dvě postele, psací stůl, 
notebook, navíc kytaru pro hudebně nadaného syna. K tomu všemu, díky popsané 
situaci pracovnicí Startéru, poskytla nadace rodině několikatisícikorunový 
potravinový balíček.

přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 71 569 2 %

161 560
náklady celkem 3 682 177

V průběhu roku pracovnice Startéru úzce spolupracovaly s mnoha 
organizacemi a projekty na dosažení cílů svých klientů – s Probační a mediační 
službou Česká Lípa, Policií ČR Česká Lípa, OSPOD Česká Lípa a Nový Bor, 
Rodinou v centru, ale také s Azylovým domem Jonáš nebo Domem humanity.

Klienti docházeli v průběhu roku za pracovnicemi do kanceláří v sídle Farní 
charity Česká Lípa či na Sociální ubytovně v Novém Boru, nebo pracovnice 
navštěvovaly rodiny v jejich domácnostech.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér je registrovanou sociální 
službou u KÚ Libereckého kraje pod číslem 2925974 dle zákona o sociálních 
službách.
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SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Sociální automobil sváží od roku 2007 zdravotně hendikepované děti 
každý školní den do školy a ze školy, čímž poskytuje dětem pocit 
samostatnosti a rodičům pomoc.

Dva dodávkové automobily, díky nájezdové rampě konstrukčně uzpůsobeny
k převozu tělesně hendikepovaných osob, svážely 24 zdravotně 
hendikepovaných dětí každý den do školy nebo ze školy. I proto byl v loňském 
roce zakoupen nový dodávkový vůz.

Děti s mentálním či fyzickým hendikepem byly přepravovány na místo určení
z pravidelných svozových linek měst a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, 
Zákupy, Kamenický Šenov, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Provodín
a Jestřebí. Výhodou této přepravy byl také poskytovaný servis, rodič pouze 
předával nebo přebíral dítě v rámci zajištěné cesty. 

V roce 2020 fungoval projekt kvůli omezení provozu škol a školských zařízení
z důvodu boje proti epidemii koronaviru pouze půl roku. Jelikož je ale projekt 
podobného typu na okrese Česká Lípa jediný, byla jeho vytíženost i přesto 
vysoká. 

14



Reference:

   Hana Hrušková, matka klientky Sociálního automobilu

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 46 520
opravy a služby 112 194
osobní náklady 516 049
splátky leasingu a jiné ostatní náklady 399 509
režijní náklady 30 293
náklady celkem 1 104 565

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL ZA OBDOBÍ ROKU 2020

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od ÚP ČR 204 917 19 %
úhrada rodičů 186 408 17 %
dary a sbírky 428 926 39 %
dotace od měst a obcí  70 961 6 %

procentuální rozdělení výnosů

Na základě zkušeností z praxe a kladných referencí ze základní speciální školy 
v ulici Jižní v České Lípě a zejména pak spokojenosti dětí a jejich rodičů se 
potvrdilo, že projekt významně pomáhá rodinám výrazným časovým
a finančním odlehčením jejich tíživé a komplikované situace. Děti mají 
možnost zlepšovat svou samostatnost, snižuje se jejich sociální izolace, 
utužují se vztahy se spolužáky a jejich rodiče mají větší možnost 
zaměstnanosti.

Pokračovalo také fungování Klubu přátel Sociálního automobilu skrze měsíční 
příspěvky od dárců v minimální hodnotě 100 Kč, který každý měsíc pomáhal 
při splácení leasingu. 

„Jsem matkou šestnáctileté dcery Diany. Má dcera je po mozkové obrně, trpí 
pravostrannou hemiparézou, autismem a mentální retardací a navštěvuje speciální 
školu v České Lípě. Protože má ještě dvě mladší sestry a já s nimi zůstala sama, 
musela jsem řešit zaměstnání. Kvůli zdravotnímu postižení dcery to nebylo 
jednoduché, musela jsem ji odvádět do školy a vyzvedávat ji. Abych stihla do 
zaměstnání přijít včas a odpoledne si Dianu opět včas vyzvedla, nemohla jsem se 
spoléhat na běžné autobusové spoje, ty jsou u nás špatné. Proto jsem využila služeb 
svozu do školy i zpět. Díky tomu mohu chodit do zaměstnání a zajistit Dianě i jejím 
sestrám důstojný život. Díky této pomoci je můj život daleko snazší.“ 

Celková kapacita jednoho automobilu je osm míst včetně řidiče (šest míst
k sezení a dvě místa pro vozíky). Oba automobily jsou v majetku Farní charity 
Česká Lípa, která hradila roční pojištění, daně a ostatní náklady na provoz.
Loňský rok se Farní charita Česká Lípa nadále snažila získat finanční dary, 
kterými byly financovány splátky za oba vozy, pohonné hmoty a servisní 
opravy, což bylo vzhledem k pandemii koronaviru více než obtížné. 

Ačkoli mnoho tradičních aktivit nemohlo proběhnout v míře předešlých let 
nebo vůbec (prodej adventních výrobků), i přesto aktivity kampaně Nové 
auto pro děti, která spolufinancuje leasing nově zakoupeného dodávkového 
vozu, v omezené míře pokračovaly (Palačinka Farní charity, prodej reklamy na 
Sociálním automobilu, Tříkrálová sbírka, benefiční koncert Sláva budiž), nebo 
vznikly aktivity nové (sbírka Českolipské charitativní srdce). 

„Matýsek trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. V září nastoupil do první třídy 
speciální školy v České Lípě. V srpnu se Matýskovi narodil bráška, a proto jsem se 
rozhodla, že bude Matýsek jezdit do školy Sociálním automobilem. Abych si trošku 
ulevila a nemusela každé ráno oblékat i miminko a jezdit do školy autobusem. Ze 
začátku jsem se bála, jak bude Matýsek jízdy zvládat, jelikož je na mně dost závislý
a s nikým cizím v autě nejezdí. Matýsek ovšem zvládá jízdy na jedničku i díky hodným 
pánům řidičům. Je vidět, jak je veselý a šťastný, že může autem jezdit a ukázat mi, že 
je velký kluk, a ne žádné miminko. Jsem ráda za pomoc a že tato služba u nás 
funguje.“

   Jana Dreslerová, matka klienta Sociálního automobilu

213 353 19 %
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 
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BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL
SOCIÁLNÍHO 

AUTOMOBILU 
Posílej 100 Kč měsíčně 

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16206



CENTRUM PRO 
PĚSTOUNSKÉ RODINY
Centrum pro pěstounské rodiny v roce 2020 doprovázelo v rámci 
sociálněprávní ochrany dětí pěstounské rodiny z okresů Česká Lípa, 
Liberec a Mladá Boleslav.

Centrum v minulém roce podporovalo 63 pěstounů při výchově celkem 71 
svěřených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Doprovázelo je v jejich 
každodenních radostech a starostech a poskytovalo jim pomoc podle 
individuálních potřeb.
V průběhu roku doprovázely pracovnice na základě dohody o výkonu 
pěstounské péče 59 pěstounů poskytujících dlouhodobou péči 67 dětem, 
dále pak 4 pěstouny na přechodnou dobu, kteří v tomto období pečovali
o 4 děti, které byly následně umístěny do příbuzenské pěstounské péče, péče 
biologického rodiče a adopce. Pracovnice dále řešily předání dítěte z jedné 
dlouhodobé pěstounské péče do druhé v kraji Vysočina.

Centrum pořádalo v průběhu roku vzdělávání pěstounů formou pravidelných 
rozvojových skupin a vzdělávání na konkrétní témata vždy dvakrát měsíčně
v podobě tříhodinových seminářů. Novinkou bylo zařazení vzdělávacího cyklu 
10 setkání v oblasti Terapeutického rodičovství pro ucelenou skupinu 
pěstounů. V průběhu roku bylo vzdělávání z důvodů mimořádných opatření
v boji proti koronaviru pozastaveno, postupně však nahrazováno online 
formou. Terapeutické práce však probíhaly kontinuálně v rámci psychologické 
podpory.

Pracovnice nabízely v rámci doprovázení pěstounských rodin krátkodobou
i dlouhodobou celodenní péči, vzdělávání pěstounů, konzultace s psychology, 
asistovaná setkání s biologickými rodiči, sociální poradenství a práci na 
zpracování historie dětí v PP.

Během roku se v Centru úspěšně pokračovalo v projektu Podpora dlouhodobé 
terapeutické péče financovaného z prostředků Evropské unie, díky kterému 
bylo v průběhu roku pomáháno převážně pěstounským rodinám v oblasti 
řešení poruch citových vazeb, resp. poruch attachmentu. 

Na tyto aktivity bylo navázáno vzděláváním odborné veřejnosti v rámci 
šestidenního školení sociálních pracovníků a psychologů z dalších organizací
z Libereckého kraje pracujících v oblasti náhradní rodinné péče. Školení vedly 
odbornice na práci s dětmi s traumatem, v náhradní rodinné péči a v adopci 
PhDr. Jana Kovařovicová a PaeDr. Petra Pávková. Druhá jmenovaná byla navíc 
konzultantem pracovnic v případě předávání dítěte do další pěstounské péče. 
Odborné konzultace poskytovala pracovnicím také odbornice na kontakty 
dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou Mgr. Veronika Lošťáková
z Amalthea z. s.
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Reference:

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU CENTRUM 
PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY ZA OBDOBÍ ROKU 2020     

V rámci Klubu pro pěstounské rodiny byla rozšířena nabídka vzdělávání 
pěstounů o další oblasti, např. zdravé výživy, aromaterapie, dotykové terapie 
apod. Tato vzdělávání byla připravována z části tak, aby se jich mohli účastnit 
pěstouni i s dětmi.

„Cítím v jednání pracovnice profesionalitu a vážím si její empatie z vlastní praxe, 
která se promítá do práce s pěstouny i dětmi. Velká spokojenost, děkuji.“

Centrum pro pěstounské rodiny je od 22. 4. 2013 organizací pověřenou 
k výkonu sociálněprávní ochrany v těchto bodech:
•  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, (§ 48 ods. 2 písm. d)) zákona 

č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.
•  Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstoun-
ské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou  
a poradenskou péči poskytnout (§ 48 ods. 2 písm. f) zákona).

•  Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvoji-
teli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením 
dítěte do pěstounské péče (§ 11 ods. 1 písm. d), (§ 11 ods. 2 písm. c)).

•  Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a ods. 1 písm. b), § 48 ods. 2 písm. g) zákona).

•  V současné době s působností a místem výkonu: Česká Lípa ul. Masná 88, okres Česká Lípa, 
okres Liberec, okres Děčín, okres Mladá Boleslav.

VÍCE INFO NA 
 WWW.CPR-FCHCL.CZ

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 179 186
energie 33 972
opravy a služby 406 989
osobní náklady 2 405 761
režijní náklady 141 365

Výnosy                                                                                 Kč
státní příspěvek na pěstounskou péči 2 127 209 69 %
dotace od ÚP ČR 15 624 0 %
dar od LK 41 990 1 %

953 056 30 %dotace „Podpora dlouhodobé terapeutické péče”
4 %

procentuální rozdělení výnosů

prodej služeb 120 900

Pěstounka R.

náklady celkem 3 258 779 

V létě proběhl výcvik zaměstnanců Centra v oblasti poruch attachmentu
a komplexních vývojových poruch. Následně celý tým i s psychologem 
absolvoval 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, byla následně úspěšně 
aplikována v několika rodinách a doplnila vlastní terapeutickou pomůcku, 
polštář s Capírkem, který obsahuje komunikační kapsu.

Centrum se jako člen krajské skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů opět 
aktivně podílelo na kampani „Mít domov a rodinu – samozřejmost, nebo 
vzácnost?“, během níž proběhla v průběhu října v centru České Lípy venkovní 
panelová výstava Mýty v pěstounství. Současně s výstavou byly pořádány
v rámci Týdne náhradního rodičovství workshopy pro veřejnost ve spolupráci
s LAG Podralsko.

„Naši klíčovou pracovnici mám moc ráda. Můžu si s ní o všem popovídat, na vše se 
zeptat a poradit se. Vždy se na ni moc těším.“

Dítě K. v pěstounské péči

odpisy DHM a jiné ostatní náklady 91 506
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18
KLUB KOULE 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klub Koule NZDM poskytuje dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let 
možnost odborně a bezpečně trávit volný čas smysluplnými aktivitami. 
Tím tak snižuje riziko sociálněpatologického ohrožení mládeže především 
v lokalitě Dubice.

Posláním projektu je sociální začlenění a pozitivní změna v životě cílové 
skupiny, podpora a pomoc v nepříznivých životních situacích, zachování
a rozvíjení důstojného života všech uživatelů projektu.

Pracovníci klubu navázali kontakt a pracovali se 123 klienty převážně romského 
původu, které motivovali ke vzdělání a nezávislosti na systému sociální pomoci.

S klienty byly provozovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou 
her, besed či přednášek. Klientům byl také zprostředkováván kontakt se 
společenským prostředím v podobě pěších i cyklovýletů na různá sportoviště
a různé turistické cíle či na vlastních meziklubových turnajích ve stolním 
fotbalu a stolním tenisu. 

Klienti se v rámci volnočasových aktivit učili pracovat s plnohodnotným 
využitím volného času, který by jinak trávili na ulici.

Klienti se zapojili do plánování a organizace dobrovolnických aktivit v podobě 
účasti na Týdnu nízkoprahových klubů, úklidu areálu nemocnice se Živou 
Lípou, Čertovské či Vánoční nadílce v klubu. 
V neposlední řadě bylo klientům poskytováno poradenství, informační servis, 
doprovod, kontakt s institucemi či pomoc s realizacemi vlastních nápadů.

Díky individuální podpoře získali klienti 
povědomí o trhu práce, o důležitosti vzdělání, 
by l i  schopni  řeš it  problém společně
s pracovníkem, uvědomovali si nutnost 
spolupracovat s úřady a s různými institucemi 
a učili se s nimi komunikovat.
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Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 52 151
energie 68 315 
opravy a služby 84 742 
osobní náklady 1 484 202 
režijní náklady 79 651 

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 1 345 000 76 %

6 299 0 %
dotace od měst a obcí 378 652 21 %
dotace od ÚP ČR 36 306 2 %
dary a nadace 4 636 0 %

procentuální rozdělení výnosů

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
KLUB KOULE NZDM ZA OBDOBÍ ROKU 2020

zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 4 000 0 %

náklady celkem 1 769 061 

19

PODPOŘTE AKTIVITY
Klubu Koule NZDM

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16204

Rok 2020 byl velmi náročným rokem. Během jarního nuceného uzavření klubu 
byla poskytována pomoc klientům alespoň online či telefonicky. Akcent byl 
poté dán i na navazování kontaktů v terénu. 

Reference:
Kdyby nebylo Klubu Koule, nebylo by v našich silách začlenit žáky ze sociálně 
vyloučené lokality do procesu distančního vzdělávání. V době, kdy byly prvně 
uzavřeny školy, nám nízkoprahové zařízení vyšlo vstříc a po dohodě nabídlo prostory 
s internetem i personální sílu. Nakonec z toho byla téměř roční spolupráce, kterou 
hodnotíme velmi pozitivně. 

Michaela Nováková, výchovná poradkyně, ZŠ Partyzánská

V průběhu podzimního období byla většina práce směřována k pomoci při 
distanční výuce a k plnění školních úkolů. Díky projektu Podpora vzdělávání 
dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie covid-19 od České 
asociace streetwork tak využívalo klubových studoven v Dubické ulici 43 dětí 
ve věku od 6 do 15 let, které byly žáky ZŠ Špičák, Dr. M. Tyrše, Sever, 
Partyzánská, Lada, Slovanka a Moskevská. 

Klub během roku oslavil své desáté narozeniny, a to hned šestidenním 
programem. Oslavy byly zahájeny na vodním hradě Lipý v rámci akce 
RockForZUŠ českolipské základní umělecké školy. Poté program pokračoval 
pět dní po sobě v klubu či na zahradě Charity rozličnými workshopy.

Klub Koule NZDM je od roku 2010 registrovanou sociální službou u KÚ 
Libereckého kraje pod číslem 6790491 dle zákona o sociálních službách.

Příběh z praxe:
Klub Koule oslovila maminka dvou našich klientů, zdali bychom jí na podzim, po 
opětovném uzavření škol, nepomohli se zvládnutím distanční výuky. Nejenže neměla 
doma techniku pro tři děti, ale zároveň sama tyto věci neuměla ovládat. Stejně na 
tom byla i její šestiletá dcera, která právě nastoupila do školy a připojovat se online 
pro ni bylo dost náročné, dokonce se před kamerou styděla a nechtěla ji používat. 
Problém jí dělalo také soustředění a práce v tabletu a učebnici zároveň. Pracovník či 
praktikant jí však byl ku pomoci a podporoval ji při komunikaci. I díky třídní učitelce
a matce se období distanční výuky zvládlo bez jediné absence v hodině. Na návrat do 
školy tak byla malá studentka dobře připravena. 

dotace od MPSV ČR 
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V loňském roce Dobrovolnické centrum pomáhalo oproti předešlým rokům na 
malém množství akcí, jelikož většina akcí byla zrušena kvůli mimořádným 
opatřením z důvodu boje proti koronaviru, anebo byly zrušeny z důvodu 
nepřízně počasí. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Dobrovolnické centrum umožňuje lidem všeho věku dobrovolnickou 
zkušenost pro rozvoj společnosti a ve prospěch životního prostředí 
především v rámci kulturních, společenských a sbírkových akcí Farní charity 
Česká Lípa.

Do aktivit Dobrovolnického centra se zapojilo 29 dobrovolníků a společně odvedli 
166 dobrovolnických hodin.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
PROJEKTU DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
ZA OBDOBÍ ROKU 2020
Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové 30 náklady 099
osobní náklady 129 535

Výnosy                                                                                                                   Kč
dotace od města Česká Lípa 
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 81 %

procentuální rozdělení výnosů

30 000

129 634

19 %

áklady celkem 159 634

Dobrovolníci se zapojili do výroby a prodeje Palačinky Farní charity na 
českolipských akcích Masopustní veselí, Lípa Fest, Škola rocku open air a Food 
& Beer Fest. Pomáhali při realizaci podzimní Sbírky potravin, také Klubu Koule 
NZDM při workshopech v rámci Týdne nízkoprahových klubů a distančního 
doučování klientů. V neposlední řadě pomáhali dobrovolníci i městu Česká Lípa 
a reklamní agentuře Deus, pro které během jarního nouzového stavu roznášeli 
do schránek na Českolipsku informační letáky pro seniory a volnočasový 
měsíčník Lípa.

Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin 
měli v roce 2020 Dita Landovská (14 h), Marek 
Vokráčko (12 h) a Jakub Vaněk (11 h), kteří se 
zapojovali do aktivit po celý rok. Marek 
Vokráčko podporoval Farní charitu Česká Lípa 
také různými materiálními dary a potravinovou 
pomocí. Velkou oporou byli pro Dobrovolnické 
centrum studenti českolipského gymnázia
a obchodní akademie, stejně tak vypomáhali ve 
svém volném čase zaměstnanci Farní charity 
Česká Lípa.

MÁTE VOLNÝ ČAS? 
STAŇTE SE 

DOBROVOLNÍKEM.
Napište na 

dobrovolnici@fchcl.cz

n
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DÁME VĚCEM DALŠÍ ŠANCI!
PROVOZ 13
Truhlářská dílna a interiérové studio Farní charity Česká Lípa je stěžejní částí 
sociálního podniku Dáme věcem další šanci!, který již druhý rok nabízel 
výrobu a renovaci nábytku či navrhoval a realizoval interiéry. V neposlední 
řadě poskytoval lidem v tíživé situaci nábytkovou banku.  

V loňském roce poskytoval Provoz 13 svým zákazníkům nejčastěji renovaci 
nábytku truhlářskými a čalounickými pracemi a také výrobu nábytku nového. 
Restaurovaný nábytek a fotografie ukazující proces jeho proměny byly 
prezentovány na prosincové prodejní výstavě, která byla zrealizována ve třech 
místnostech novoborského infocentra. 

Díky vedoucí provozu, designérce Lence Srbkové, byly v Provozu 13 v loňském 
roce realizovány také návrhy interiérů domů, bytů či kanceláří. Provoz 13 tak 
získal do svého portfolia kompletní návrh a realizaci interiéru terapeutické 
místnosti pro děti ve Středisku výchovné péče ve Frýdlantu v Čechách, zasedací 
místnosti pro společnost GetBizDone, masážního salonu u vodního hradu Lipý 
či dětského pokoje pro teenagera. V druhé půli roku byla zahájena jednání
i s dalšími významnými partnery Gymnáziem Česká Lípa, Euroškolou Česká 
Lípa či se starostkou České Lípy Jitkou Volfovou.

Projekt Společně rosteme je financován z Evropského sociálního fondu 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Dáme věcem další šanci!

Hned dvakrát navštívil Provoz 13 v minulém roce televizní štáb. Nejprve zde 
byla natočená reportáž pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí, poté 
pro účely novoborského zpravodajského měsíčníku.

Sociální podnik i v roce 2020 naplňoval svůj cíl a maximalizoval druhotné 
využití nábytku, který jejich majitelé, dárci, nechtěli, či je považovali za odpad. 
Výhodou Provozu 13 bylo, že dárci měli možnost sledovat, jak byl jejich 
nábytek využit a jaký byl jeho další osud. 

Taktéž Provoz 13 poskytoval smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným 
osobám, které mohly pracovat a rozvíjet své schopnosti v bezpečném 
pracovním prostředí profesionálně vybavené dílny společně s truhlářem. 

Kromě truhlářské dílny fungovala díky finančním prostředkům Evropské unie
v rámci projektu Dáme věcem další šanci! také provozovna Šatníku v Mimoni se 
skladem, šicí dílnou a místností pro vyprání a sušení darovaného ošacení.
Reference:
„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 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 k návrhu a realizaci interiéru terapeutické místnosti
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SOCIÁLNÍ UBYTOVNA NOVÝ BOR
Sociální ubytovna v Novém Boru v ulici Severní zajišťuje ubytování v objektu 
vlastněném městem Nový Bor lidem s nízkými příjmy, kteří jsou s ohledem na 
nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry ohroženi chudobou a sociálním 
vyloučením.

Sociální ubytovna poskytla azyl 125 sociálně slabým lidem s 38 dětmi v 62 pokojích. 
Kapacita ubytovny tak byla po celý rok plně obsazena. V nejčastějších případech se jednalo 
o lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, dále pak přistěhovalé na Novoborsko za prací, nebo 
lidi po výkonu trestu.

V průběhu roku se z ubytovny odstěhovalo 8 klientů díky zlepšení sociální situace
a odstěhování se do městských či nájemních bytů nebo k rodině, 1 klient přesídlil do 
jiného sociálního zařízení, 1 klientka do chráněného a podporovaného bydlení Fokus 
Liberec a pouze 1 klientovi byla ukončena smlouva za opakované nedodržování 
ubytovacího řádu.  

Ubytovaní byli vedeni k pořádku a k zodpovědnosti, o chod ubytovny se staral vedoucí 
ubytovny, 24 hodin denně pracovníci na vrátnici využívající také bezpečnostní kamerový 
systém, údržbář a uklízečka. Jednou za 14 dní byly prováděny kontroly pořádku na 
pokojích, v případě potřeby byly okamžitě zajišťovány postřiky proti škůdcům
a parazitům, jednotliví ubytovaní se po týdnu dle rozpisu starali o venkovní úklid.

V horních patrech ubytovny se malovaly chodby, zbudoval se služební pokoj, který by 
sloužil pracovníkům v případě výskytu koronaviru na ubytovně, byl vybudován sklad 
lůžkovin s regály, díky darům bylo na pokojích klientů vyměněno šest kuchyňských linek
a ve spolupráci s Novoborskou bytovou společností bylo zajištěno vyčištění 
odvodňovacího kanálu za ubytovnou a pořízení několika nových oken.
Celkově Farní charita Česká Lípa investovala do objektu, vybavení a oprav 129.513 Kč.

Ubytovna byla samofinancovaná z poplatků nájemníků za ubytování a z dotací od úřadu 
práce na chráněná pracovní místa.

Pro klienty byla k dispozici sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér Farní 
charity Česká Lípa, která sídlí taktéž v objektu ubytovny, a projekt Společně rosteme
v úzké spolupráci s MěÚ Nový Bor, resp. Cvikov a dalšími organizacemi.

„Pracovnice mi hodně pomohly při hledání zaměstnání a byly mi velkou psychickou oporou při 
řešení osobních problémů.“

Pan Michal

„Služby poskytované charitou jsou součástí základní sítě poskytovatelů 
registrovaných sociálních s lužeb na Novoborsku.  Spolupráce
s pracovnicemi ubytovny je pro nás velice důležitá a přínosná. Jejich ochota
a vstřícnost je nedílnou součástí naší vzájemné spolupráce, proto bychom 
chtěly v nastavené spolupráci i nadále pokračovat, abychom klientům 
společně zajistily co nejvyšší míru podpory.“
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Bc. Jana Kučerová, vedoucí Oddělení sociální péče
a zdravotnictví, Novy� Bor

Reference:



SPOLEČNĚ ROSTEME
V prostorách ubytovny se třetí a závěrečný rok realizoval projekt 
financovaný z Evropského sociálního fondu, který ubytovaným pomáhal
v osobnostním růstu a vedl je k lepšímu uplatnění na trhu práce a trhu
s bydlením.

Pro uplatnění na trhu práce pracovnice na konzultacích motivovaly 
ubytované k rekvalifikačním kurzům, odkazovaly je na dluhovou poradnu, 
seznamovaly s riziky práce na černo a s pracovní pasivitou, umožňovaly jim 
přístup k aktuálním pracovním nabídkám, sepisovaly s ubytovanými 
životopisy, motivační dopisy a umožňovaly ubytovaným kontaktovat 
zaměstnavatele ze služebního telefonu a e-mailu. Zaměstnání si pak během 
roku našlo 13 klientů.

V otázce bydlení byly s ubytovanými průběžně sledovány aktuální nabídky 
bytů, byly podávány žádosti o městské byty, pomáhalo se jim vypracovat 
žádosti na nadace o kauci. Problémem mnohých ubytovaných byly totiž 
nedostatečné finanční rezervy na kauci spojených s nezaměstnaností
a s pobíráním dávek hmotné nouze či romský původ klientů. S některými 
ubytovanými byli pracovníci nuceni řešit dluhy za ubytování splátkovými 
kalendáři. 

Gestor projektu společně s aktivizační pracovnicí spolupracovali v průběhu roku 
s 39 ubytovanými na novoborské ubytovně.

Žádosti o stěhování do městských bytů či pronájmu byly úspěšně vyřízeny 8 
klientům, v jednom případě se zajištěním nadačního příspěvku na kauci,
1 klientce bylo zajištěno bydlení v domově pro seniory a 1 negramotné 
klientce s dcerou v Chráněném bydlení Pastelky.

Projekt Společně rosteme k poslednímu prosincovému dni ukončil na 
ubytovně své působení. Díky kompetentním pracovnicím projektu, které 
zůstávají v pracovním poměru na Sociální ubytovně, a nastavené spolupráci
s občanskou poradnou Déčko Liberec, o. p. s. Fokus Liberec či MěÚ Nový Bor, 
resp. Cvikov se očekávají výsledky i v následujících letech. 

Projekt Společně rosteme je financován z Evropského sociálního fondu; 
Název programu: Operační program Zaměstnanost; 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007783; 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

NOUZOVÉ POKOJE

Nouzové pokoje poskytly okamžitý bezplatný azyl 4 rodinám a 1 jednotlivci. 
Tyto osoby byly bez přístřeší z důvodu vyhoření domu, matka s dítětem utíkala 
od domácího násilí a jedna osoba byla po ukončení výkonu trestu odnětí 
svobody. 
Díky návaznosti na projekt Společně rosteme pomohl gestor projektu vyřešit 
klientům problémy s následným ubytováním, v případě osoby po ukončení 
výkonu trestu odnětí svobody také práci. 

Součástí Sociální ubytovny Farní charity Česká Lípa v Novém Boru byly do 
března 2020 také dva Nouzové pokoje, které sloužily k ubytování osob
v akutní krizi až na 14 dní zdarma.

Pobyt a psychologická pomoc na Nouzových pokojích byly vždy hrazeny
z nákladů Farní charity Česká Lípa, obdržená potravinová a materiální pomoc 
byla poskytnuta především díky Šatníkům a Potravinové bance Libereckého 
kraje. 
Příběh z praxe:
Začátkem února došlo v Novém Boru k vyhoření čtyřgeneračního domu
s hospodářstvím, v němž žila sedmnáctičlenná rodina. Celá rodina byla ubytována 
na Nouzových pokojích a několika běžných pokojích ubytovny zdarma po dobu
3 týdnů. Gestor projektu Společně rosteme s pověřením Městského úřadu Nový Bor 
působil pro rodinu jako krizový intervent, zprostředkoval také spolupráci
s odborným psychologem, jehož služeb využívaly zejména děti. Rodinu bylo potřeba 
zajistit také po materiální stránce, k čemuž posloužily Šatník a potravinová banka.
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SOCIÁLNÍ PODNIK 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

Reference:

Taťána Sobotková, OSBD Česká Lípa

Činností sociálního podniku byla údržba zeleně pro firmy i pro fyzické osoby, úklidové práce 
veřejných prostor panelových domů a kanceláří, pomocné práce ve výrobě a pomocné práce 
na farách.

V sociálním podniku pracovalo v minulém roce celkem 16 lidí na HPP a 8 na DPP.
3 zaměstnanci sociálního podniku celoročně pracovali v Jizerských pekárnách Česká 
Lípa, 2 zaměstnanci v DS Smith Packaging Nový Bor, 6 zaměstnankyň poskytovalo 
úklidové práce v domech bytové samosprávy OSBD a v kancelářích, 8 zaměstnanců 
pracovalo v terénu na sečích pro Povodí Ohře či Clarios Česká Lípa, 2 zaměstnankyně 
pracovaly na postu hospodyně pro novoborskou a dubskou farnost, 3 zaměstnanci 
pracovali pro farnost hornolibchavskou.

„Na OSBD nám uklízí zaměstnanec Sociálního podniku a s prováděním úklidu jsme nadmíru 
spokojeni. Dále nám Farní charita poskytuje i další služby, jako jsou zahradnické práce nebo mytí 
oken na celé budově OSBD Česká Lípa. Farní charita Česká Lípa je jako pracovní partner velice 
seriózní a spolehlivá firma.“ 

Sociální podnik poskytoval sedmým rokem pracovní příležitosti na zkrácený 
pracovní úvazek zdravotně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo 
plný invalidní důchod, lidem bez přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let.

Během roku 2020 se údržba zeleně potýkala v pracovní sezóně s nedostatkem zakázek. 
Hlavním důvodem byl fakt, že během odstávek výroby v mnoha firmách tuto práci 
zastávali kmenoví zaměstnanci oslovených firem, jinak stálých zákazníků Sociálního 
podniku v předešlých letech. Neúspěch v této činnosti podniku vyvažoval nárůst zakázek 
úklidových prací, a tedy i vyšší počet zaměstnanců, kteří tuto práci vykonávali. 
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ŠATNÍKY

 

Již čtrnáctým rokem byly v prostorech Šatníků poskytovány sociálně 
slabým klientům věci denní potřeby, jako textil všeho druhu (ošacení, 
ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy i párovaná obuv), ale
i školní brašny, nádobí, hračky, kočárky, knížky a další věci. Šatníky byly 
provozovány v České Lípě a v Novém Boru, díky projektu Dáme věcem 
další šanci! také na náměstí v Mimoni.

Klientům, kteří měli poukázku k bezplatnému odběru ošacení ze sociálního 
odboru městských úřadů a úřadů práce nebo od vedoucích Azylového domu 
Jonáš a Startéru, bylo v České Lípě vydáno zdarma 1.536 ks ošacení, 191 párů 
obuvi, 348 ks dalších věcí jako nádobí, ručníků nebo peřin a 1 kočárek, v Novém 
Boru 409 ks ošacení, 36 párů obuvi, 91 ks dalších věcí, v Mimoni 111 ks ošacení, 
13 párů obuvi a 10 ks dalších věcí, a to maximálně jedenkrát za šest měsíců
a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. Pokud byl klient zasažen 
neočekávanou pohromou, mohl i vícekrát.

Ostatním klientům bylo vydáno v České Lípě 30.586 ks ošacení za symbolické 
ceny podle platného ceníku, 9.981 ks ošacení v Novém Boru, v Mimoni 7.509 
ks. Vybrané finanční prostředky sloužily k pokrytí provozních nákladů 
Šatníků.

Název programu: Operační program Zaměstnanost; 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Název projektu: Dáme věcem další šanci!

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Šatníky byly zásobovány z laskavých darů našich spoluobčanů, kteří k jejich 
darování využívali textilní kontejnery u areálu Farní charity Česká Lípa
a u novoborského Šatníku. Počet přijatých kusů darů nebyl evidován, mnohdy 
totiž bylo zjištěno, že se jedná o nepoužitelné kusy. Kontejnery musely být
z kraje roku vybaveny speciálním zabezpečením, neboť i přes důmyslný 
mechanismus byly i za dne několikrát vykradeny. 

Do Šatníků přispívali dárci také prostřednictvím sbírek ošacení, které 
organizovaly města Nový Bor či Doksy, českolipské pobočky firem Clarios
a Ewals Cargo Care, Dětský domov Jablonné v Podještědí či Krajský úřad 
Libereckého kraje. 

Během roku musely být Šatníky z důvodu vládních nařízení dvakrát na delší 
dobu zavřeny. Tento čas byl využit v Novém Boru a v Mimoni k renovaci regálů 
na ošacení. V jednom případě byl k renovaci využit materiál ze skříní 
darovaných novoborským finančním úřadem. V polovině roku bylo po 14 
letech z ekonomických důvodů a z nedostatku personálu ukončeno 
provozování humanitárního skladu ošacení v Bělé-Jezové. Ukončení provozu 
napomohl i fakt, že si Správa uprchlických zařízení MVČR byla schopna sklad 
provozovat sama s vlastním personálem. I přesto bylo ještě v roce 2020 
vydáno v humanitárním skladu zdarma 379 ks ošacení.
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FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Největší dobrovolnická akce v ČR pomáhala od 1. do 14. ledna 2020 získávat 
finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. V České Lípě a okolních obcích 
padl při devatenáctém zapojení Farní charity Česká Lípa do Tříkrálové sbírky 
rekord, neboť bylo díky 130 dobrovolníkům vykoledováno 207.767 Kč na 
nákup nového Sociálního automobilu. 

V neposlední řadě patří velké poděkování všem dárcům, kteří přispěli do 
tříkrálové kasičky.

Akce a aktivity, kterými jsme díky vám pomáhali financovat služby a projekty 
Farní charity Česká Lípa.

Velké díky patří farnostem Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Jezvé, Mimoň, Nový Bor 
a Zákupy za organizaci koledování v kostelích při mších, zástupcům měst
a obcí Brniště, Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Kvítkov, Mimoň, Nový Bor, Sosnová, 
Stružnice/Jezvé, Zákupy a Žandov za ochotný přístup k pořádání sbírky, ZŠ 
Dr. M. Tyrše, Gymnáziu Česká Lípa, ZŠ Jižní, ZŠ a SŠ Klíč, ZŠ Partyzánská, ZŠ 
Špičák, Obchodní akademii Česká Lípa a ZŠ Bohumila Hynka Cvikov za 
nadšené, krásně zpívající koledníky a za uspořádání sbírky ve třídách školy, ZŠ 
Arnultovice, ZŠ Dubá, ZŠ Stružnice a ZŠ Zákupy za nadšené a krásně zpívající 
koledníky, Lence Česenkové, Gabriele Putnové, Miladě Kyselovské, Michaele 
Novákové, Renatě Dvořákové, Liboru Šmejdovi, Pavlíně Misíkové, Lence 
Rajsiglové, Ivo Čeřovskému a Jiřímu Ortovi za organizaci či koledování na 
školách, Věře Chládkové, Kristýně Petrové, Simoně Řeháčkové, Jiřímu 
Šimkovi, Lence Treutnerové, Adrianě Velebné, Janě Zelenkové, DDM Vážka 
oddíl Korál a TOM Chippewa Česká Lípa za organizaci a koledování s dětmi
v ulicích měst Brniště, Česká Lípa, Dubá, Kvítkov, Mimoň a Zákupy, Nadě 
Větrovské za organizaci koledování v domově důchodců v Zákupech, p. o. 
Kultura Česká Lípa za možnost koledování na její kulturní akci, firmám 
Bombardier a Clarios z České Lípy a firmě Krofian CZ z Dobranova za 
možnost koledování v jejich prostorách, Kateřině Ječmínkové, Evě Kmecíkové 
a Věře Košťálové za organizaci koledování v prostorách zmíněných firem, 
dětem z Azylového domu Jonáš a Sociální ubytovny Nový Bor za nadšení
a krásný zpěv při koledování a zaměstnancům Farní charity Česká Lípa Pavle 
Bratršovské, Marii Cyrmonové, Renatě Dvořákové, Vendulce Erbenové, 
Kateřině Fabiánové, Jiřímu Gottlieberovi, Heleně Grünermelové, Janě 
Háblové, Marii Hrdé, Ireně Hrnčířové, Věře Katzerové, Ditě Krčmářové, Evě 
Krčové, Michaele Ledlové, Evě Ortové, Janě Petrusové, Jitce Slané, Nině 
Šmýdové, Vendule Vrabcové a jejich rodinám za ochotné koledování. 
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PALAČINKA FARNÍ CHARITY
Druhým rokem provozovala Farní charita Česká Lípa spolu s Dobrovolnickým 
centrem na venkovních společenských akcích na Českolipsku stánek
s francouzskou palačinkou, jejíž prodej podpořil služby a projekty Farní 
charity – azylový dům, nízkoprahové zařízení či svoz hendikepovaných dětí.
V loňském roce navštívil stánek kvůli mimořádným opatřením pro boj
s koronavirem pouhé tři akce (Masopustní veselí, Lípa Fest, Food&Beer Fest), 
na kterých však dárci podpořili charitní aktivity částkou 14.230 Kč. 

REKLAMA NA SOCIÁLNÍM AUTOMOBILU
I v loňském roce si mohl kdokoli z veřejnosti zakoupit svůj vlastní reklamní 
prostor na jednom z dodávkových vozů Sociálního automobilu a podpořit tak 
jeho aktivity – školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí na Českolipsku 
a Novoborsku. Libovolný polep navržený zákazníkem nebo charitním 
grafikem dle dohody bylo možné zakoupit na pět let, přičemž výše roční 
splátky byla nastavená dle velikosti zakoupeného. Celkový počet reklamních 
polí je na vozidle 37 s průměrnou roční cenou 3.670 Kč (tedy měsíční cenou 
305 Kč). V roce 2020 si reklamu na Sociálním automobilu zakoupila trojice 
českolipských firem: Clarios (10.248 Kč), Ewals Cargo Care (43.000 Kč)
a Ježek SW (56.000 Kč).

ZAKUPTE 
SI SVOU REKLAMU

NA SOCIÁLNÍM
AUTOMOBILU
www.fchcl.cz

info@fchcl.cz

OBJEDNEJTE 
SI PALAČINKU

I NA VAŠI
AKCI

www.fchcl.cz
info@fchcl.cz
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KLUB PŘÁTEL SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU
Pravidelní přispěvatelé již přes tři roky podporují projekt Sociální automobil 
zasíláním libovolné měsíční částky pod hlavičkou Klubu přátel Sociálního 
automobilu. Členem klubu se stal každý, kdo zasílal minimální měsíční platbu 
100 Kč na účet 1387347379/2700 s variabilním symbolem 16206
a s minimálním počtem 12 plateb. Veškeré zaslané finance v roce 2020 byly 
využity na spolufinancování leasingu nového dodávkového vozu. Částka 
celkem zaslaná na účet byla za rok 2020 85.781 Kč. K 31. 12. 2020 byl 
aktuální stav 49 aktivních členů klubu.

Počátkem února kavárna Kafe Laky sídlící v ulici U Vodního hradu společně
s občanskou iniciativou Abrakadabra – Českolipáci čarují uspořádaly 
sbírkovou akci Českolipské charitativní srdce a zámky lásky na podporu 
školního svozu zdravotně hendikepovaných dětí. Stačilo si v kavárně za 
stanovenou cenu zakoupit zámeček libovolné barvy a symbolicky tento 
finanční příspěvek na podporu Sociálního automobilu stvrdit připnutím 
zámečku na kovové mřížované srdce stojící u fontány před kavárnou. Tato 
krásná akce přispěla na provoz dodávkových vozů částkou 12.154 Kč.

ČESKOLIPSKÉ CHARITATIVNÍ
SRDCE A ZÁMKY LÁSKY

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL
SOCIÁLNÍHO 

AUTOMOBILU 
Posílej 100 Kč měsíčně 

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16206
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Tradiční, již třináctá předvánoční benefiční akce 
Základní umělecké školy Česká Lípa na podporu 
školního svozu hendikepovaných dětí proběhla
v minulém roce kvůli mimořádným opatřením v boji 
proti koronaviru bez diváků. � i přesto podpořili 
Sociální automobil svými virtuálními příspěvky částkou 
10.100 Kč. Během streamovaného koncertu z baziliky 
Všech svatých bylo možno slyšet žáky a učitele v rámci 
jednotlivých komorních vystoupeních, ale také 
oblíbenou Vánoční dětskou mši pro sbor a orchestr, 
kterou zkomponoval ředitel školy Marek Kučera
a která zazněla ze záznamu pod vedením dirigenta 
Pavla Hrice. 

ONLINE KONCERT SLÁVA BUDIŽ

Záznam koncertu k vidění na youtube kanále ZUŠ Česká Lípa.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Dvě českolipské firmy v průběhu roku pravidelně podporovaly aktivity Farní charity Česká Lípa 
částí výdělku z prodaných kusů vlastních výrobků. 

Mnoholetý partner Jizerské pekárny Česká Lípa pokračovaly s podporou, kterou zahájily v květnu 
2017 pod názvem ŽítNEJ, kdy uvedly na trh žitný rohlík Otesánek a k němu po roce i žitný 
Bochánek. Z každého prodaného kusu pečiva přispívali zákazníci jednu korunu na provoz dvou 
azylových domů v České Lípě a Dobranově. V loňském roce činila darovaná částka neuvěřitelných 
140.454 Kč a byla použita například na nákup nových podlahových krytin, elektronického 
zařízení jako lednice či vysavače, rozšíření bezpečnostního kamerového systému nebo na 
uhrazení nákladů za vodné, stočné a především na financování provozu samotného azylového 
domu. Celkově pak kampaň ŽítNEJ podpořila díky zákazníkům Jizerských pekáren Farní charitu 
Česká Lípa od května 2017 částkou 519.964 Kč. 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Dvě českolipské firmy v průběhu roku pravidelně podporovaly aktivity Farní 
charity Česká Lípa částí výdělku z prodaných kusů vlastních výrobků. Jizerské 
pekárny Česká Lípa pokračovaly s podporou, kterou zahájily v květnu 2017 pod 
názvem ŽítNEJ, kdy uvedly na trh žitný rohlík Otesánek. K němu se na sklonku 
března minulého roku přidal žitný Bochánek. Od svého počátku má kampaň 
dva cíle – dopřát zákazníkům zdravější a přitom chutné pečivo a také prodejem 
podpořit českolipské Azylové domy Jonáš pro matky, či otce s nezaopatřenými 
dětmi. Z každého prodaného kusu pečiva přispívali zákazníci jednu korunu na 
provoz dvou azylových domů v České Lípě a Dobranově. V loňském roce činila 
darovaná částka neuvěřitelných 183 302 Kč a byla použita například na nákup 
nových podlahových krytin, elektronického zařízení jako lednice či vysavače, 
rozšíření bezpečnostního kamerového systému nebo na uhrazení nákladů za 
vodné, stočné. Celkově pak kampaň ŽítNEJ podpořila díky zákazníkům 
Jizerských pekáren Farní charitu Česká Lípa od května 2017 částkou
379 510 Kč.

Jizerské pekárny a ŽítNEJ

Prominent CZ a Vykouzlíme úsměv tam, kde je ho potřeba :)
Druhou firmou, která zahájila měsíční podporu aktivit Farní charity Česká Lípa, byla firma 
Prominent CZ, největší zpracovatel krůtího masa a výrobce krůtích specialit v České republice. Ta 
od září 2019 zahájila kampaň Vykouzlíme úsměv tam, kde je ho potřeba :). Každý měsíc byl 
vybrán na 18 prodejnách Prominent CZ jeden konkrétní produkt a dvě koruny z každého 
prodaného kilogramu podpořily aktivity Farní charity Česká Lípa, které pomáhají dělat rodinu 
šťastnější. V loňském roce proto kampaň podpořila aktivity školního svozu zdravotně 
hendikepovaných dětí, který ulevuje rodičům v péči, částkou 60.295 Kč.
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ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ 
A EKONOMICKÉ INFORMACE

spotřeba materiálu 1 364 000 Kč
spotřeba energie 2 565 000 Kč
prodané zboží 1 116 000 Kč
nakupované služby, opravy, cestovné 3 195 000 Kč
osobní náklady zaměstnanců 23 326 000 Kč
ostatní náklady    836 000 Kč
odpisy a prodaný majetek 142 000 Kč

Náklady v roce 2020 Výnosy v roce 2020

0 % 

8 %

3 %

10 %

3 % 4 %

72 %

67 %
23 %

3 %

7 %

1 % 

Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2020 hradila z finančních prostředků od 
MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst a obcí Česká Lípa, Doksy, Horní 
Police, Jestřebí, Nový Bor, Žandov, Evropského sociálního fondu, Úřadu práce Česká 
Lípa, projektu Správy uprchlických zařízení MV ČR, Ministerstva vnitra ČR, z nadačních 
příspěvků a fondů, ze sponzorských darů od regionálních firem a od mnoha 
individuálních dárců. Jména všech najdete na stránce Naši partneři.

provozní dotace 22 017 000 Kč
dary 2 204 000 Kč
tržby z prodeje služeb 7 531 000 Kč
tržby za zboží 1 116 000 Kč
ostatní výnosy 190 000 Kč
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Zisk vytvořený v rámci vlastní hospodářské činnosti byl zaúčtován do rezervního fondu, který Farní 
charita Česká Lípa tvoří z důvodů zahájení nákupu a rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě.

32 544 000 Kč 33 058 000 Kč



Aktiva číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 659 1286
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 93 93
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0
2. So�ware 4 93 93
3. Ocenitelná práva 5 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2 181 2 950
1. Pozemky 11 0 0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 0 0
3. Stavby 13 0 0
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 1 639 2 399
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 542 551
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0
1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 22 0 0
2. Podíly – podstatný vliv 23 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0 0
4. Zápůjčky organizačním složkám 25 0 0
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -1 615 -1 757
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
2. Oprávky k so�waru 30 -93 -93
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
6. Oprávky ke stavbám 34 0 0
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 35 -1 522 -1 664
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 0 0
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2020
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)

0
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Aktiva číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

B. Krátkodobý majetek celkem 40 6 862 5 854
I. Zásoby celkem 41 91 73
1. Materiál na skladě 42 0 0
2. Materiál na cestě 43 0 0
3. Nedokončená výroba 44 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 45 0 0
5. Výrobky 46 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 91 73
8. Zboží na cestě 49 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0
II. Pohledávky celkem 51 3 263 2 237
1. Odběratelé 52 128 239
2. Směnky k inkasu 53 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 203 22
5. Ostatní pohledávky 56 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 2313
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0
8. Daň z příjmů 59 0 0
9. Ostatní přímé daně 60 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 61 035
11. Ostatní daně a poplatky 62 1 1
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 1 0612 066
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 64 0 0
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
17. Jiné pohledávky 68 896817
18. Dohadné účty aktivní 69 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 3 2883 463
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 173236
2. Ceniny 73 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 74 3 1153 227
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
6. Ostatní cenné papíry 77 0 0
7. Peníze na cestě 78 0 0
IV. Jiná aktiva celkem 79 25645
1. Náklady příštích období 80 45 256
2. Příjmy příštích období 81 0 0

AKTIVA CELKEM 82 7 521 7 145

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2020
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 83 3 588
I. Jmění celkem 84 2 493
1. Vlastní jmění 85 2 152
2. Fondy 86 341
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 87 0
II. Výsledek hospodaření celkem 88 1 095
1. Účet výsledku hospodaření 89 514
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 581
B. Cizí zdroje celkem 92 3 552
I. Rezervy celkem 93 0
1. Rezervy 94 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 95 6
1. Dlouhodobé úvěry 96 0
2. Vydané dluhopisy 97 0
3. Závazky z pronájmu 98 6
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0
6. Dohadné účty pasivní 101 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 0
III. Krátkodobé závazky celkem 103 2 755
1. Dodavatelé 104 446
2. Směnky k úhradě 105 0
3. Přijaté zálohy 106 86
4. Ostatní závazky 107 18
5. Zaměstnanci 108 1 330
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 0
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. poj. 110 610
8. Daň z příjmů 111 0
9. Ostatní přímé daně 112 119
10. Daň z přidané hodnoty 113 24
11. Ostatní daně a poplatky 114 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků 116 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119 0
17. Jiné závazky 120 124
18. Krátkodobé úvěry 121 0
19. Eskontní úvěry 122 0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 0
21. Vlastní dluhopisy 124 0
22. Dohadné účty pasivní 125 3
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0
IV. Jiná pasiva celkem 127 791
1. Výdaje příštích období 128 0
2. Výnosy příštích období 129 791

PASIVA CELKEM 130 7 145
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2020
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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B. VÝNOSY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
B. Výnosy 40 x x x
I. Provozní dotace 41 16 927 5 090 22 017
1. Provozní dotace 42 16 927 5 090 22 017
II. Přijaté příspěvky 43 1 019 1 185 2 204

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 44 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1019 1 185 2 204
4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0 0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 1 437 7 210 8 647
IV. Ostatní výnosy 48 97 93 190

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále 49 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 50 0 4 4
7. Výnosové úroky 51 0 0 0
8. Kurzové zisky 52 0 0 0
9. Zúčtování fondů 53 0 84 84
10. Jiné ostatní výnosy 54 97 5 102
V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 56 0 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu 58 0 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 0 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 0 0 0

Výnosy celkem 61 19 480 13 578 33 058
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -261 775 514
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -261 775 514

A. NÁKLADY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
A. Náklady 1 x x x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 809 5 430 8 239
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl. dodávek 3 1 514 2 415 3 929
2. Prodané zboží 4 0 1 116 1 116
3. Opravy a udržování 5 250 276 526
4. Náklady na cestovné 6 17 2 19
5. Náklady na reprezentaci 7 18 41 54
6. Ostatní služby 8 1010 1 590 2 600
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0 0 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních 
služeb 11 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0
III. Osobní náklady 13 15 671 7 655 23 326
10. Mzdové náklady 14 11 917 5 991 17 908
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 717 1 618 5 335
12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 17 37 34 71
14. Ostatní sociální náklady 18 0 12 12
IV. Daně a poplatky 19 0 14 14
15. Daně a poplatky 20 0 14 14
V. Ostatní náklady 21 1 261 -438 823
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0 0 0
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 2 203 203
18. Nákladové úroky 24 0 0 0
19. Kursové ztráty 25 0 0 0
20. Dary 26 0 5 5
21. Manka a škody 27 0 1 1
22. Jiné ostatní náklady 28 1 261 -647 614
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. pol. 29 0 142 142

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0 142 142
24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0
26. Prodaný materiál 33 0 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami 36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0
29. Daň z příjmů 38 0 0 0

Náklady celkem 39 19 741 12 803 32 544

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2020
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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Zisk vytvořený v rámci vlastní hospodářské činnosti byl zaúčtován do rezervního 
fondu, který Farní charita Česká Lípa tvoří z důvodů zahájení nákupu
a rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě.
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DLOUHODOBÝ MAJETEK
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PODPOROVATELÉ A DÁRCI
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA: 

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2020
HLAVNÍ PARTNEŘI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA:

JUDr. Milan Štětina 
a Mgr. Tereza Štětinová 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA ČESKÁ LÍPAMĚSTO NOVÝ BOR

Clarios Česká Lípa spol. s r. o. (nákup reklamy na Sociálním automobilu v hodnotě 10.248 Kč)

Loco co. s. r. o. (nepeněžitý� dar v hodnotě 10.000 Kč)

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s. (nepeněžitý� dar v hodnotě 38.600 Kč)
Kratochvíl, Aleš Václav (peněžitý dar v hodnotě 40.000 Kč)

Žáček, Pavel (peněžitý dar v hodnotě 10.101 Kč)

a JUDr. Milan Štětina a Mgr. Tereza Štětinová advokátní kancelář (komplexní právnické služby zdarma)

Kaleze, s. r. o. (peněžitý dar v hodnotě 10.000 Kč)

Ewals Cargo Care spol. s r. o. (nákup reklamy na Sociálním automobilu v hodnotě 43.000 Kč a peněžitý dar v hodnotě 20.000 Kč)
Ježek So�ware, s. r. o. (nákup reklamy na Sociálním automobilu v hodnotě 56.000 Kč a nepeněžitý dar v hodnotě 5.082 Kč)

Lékárna U Salvátora s. r. o. (nepeněžitý� dar v hodnotě 18.861 Kč)

Kühnel, Pavel (peněžitý dar v hodnotě 10.000 Kč)

Rodina Mackových (peněžitý dar v hodnotě 14.000 Kč)

Jizerské pekárny, spol. s r. o. (peněžitý dar v hodnotě 140.454 Kč)
Potravinová banka Liberec (nepeněžitý dar v hodnotě 115.210 Kč) 

Prominent CZ, s. r. o. (peněžitý dar v hodnotě 60.295 Kč)

Anderleová, Vanda (peněžitý dar v hodnotě 10.000 Kč)

Města a obce:
Česká Lípa, Doksy, Horní Police, Jestřebí, Nový Bor, Žandov 
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Právnické a fyzické osoby a nadace:

Všem městům, organizacím, nadacím, dárcům a přátelům
Farní charita Česká Lípa srdečně děkuje.

Spolupracující a podporující organizace,
osoby a instituce:

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech:

a další dárci

Ježek so�ware, s. r. o.
Jizerské pekárny, spol. s r. o.
JUDr. Milan Štětina a Mgr. Tereza Štětinová advokátní kancelář

Nadace Euronisa

Nadace Škoda auto

Nováková Anna, MUDr.

Prominent CZ, s. r. o.

Kratochvíl, Aleš Václav

Rodina Mackových

Charita ČR a Sbírka pro Česko

Kaleze, s. r. o.

Vendys & V, s. r. o.

Fehrer Bohemia, s. r. o. 
Ewals Cargo Care, spol. s r. o. 

Nadace ČSOB pomáhá regionům a fórům dárců

Potravinová banka Liberec

Haukeová Michaela

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
Žáček, Pavel
Živec, Rudolf a agentura Deus 

Jerry Fabrics, s. r. o.

Odborový svaz SKP, Crystalex CZ 

Nadační fond Lasvit

TrollComputers s. r. o.

Krajský úřad Libereckého kraje 

Členové Klubu přátel Sociálního automobilu (jmenovitě na 
www.fchcl.cz)

Nadační fond Albert

Haas+Sohn Rukov

Nadace Naše dítě

Adient Czech Republic, k. s. 
ADRA ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s.
Clarios Česká Lípa spol. s r. o.
České asociace streetwork, z. s.

AAH Czech, Abrakadabra – Českolipáci čarují, Amalthea z. s., 
Anderleová Vanda, Bartůňková Eva, Basjuk Oleg, bfz, Black Hole, 
Bohemia Gi�s and Cosmetics, Bombardier Transportation CR, Černý Vít, 
Česká advokátní komora, DDM Smetanka Nový Bor, DDM Vážka oddíl 
Korál Mimoň, Dětský domov Jablonné v Podještědí, Déčko Liberec, 
Diakonie ČCE, Domov důchodců Zákupy, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická, Dudková Jana, Farnosti Cvikov, Česká 
Lípa, Dubá, Jezvé, Mimoň, Nový Bor a Zákupy, Gymnázium Česká Lípa, 
FIDE s. r. o., Fokus Liberec, Hypermarket Albert, Kafe Laky, Krofian CZ, 
Kultura Česká Lípa, LAG Podralsko, Lékárna U Salvátora, Loco co., 
Manželé Vokráčkovi, Měchurová Martina, Městská policie Česká Lípa, 
Minaříková Petra, Obchodní akademie Česká Lípa, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa a Nový Bor, OSPOD Česká Lípa a Nový 
Bor, Pecinová Markéta, Petráčková Žaneta, Perunová Alena, Policie ČR, 
Probační a mediační služba Česká Lípa, Rodina v centru, Rodinné 
centrum Slůně, Senior Centrum Nový Bor, SolarWinds, Správní odbor 
MěÚ Cvikov, SOŠ a SOU Česká Lípa, Šigutová Jana, Taranová Petra, 
TOM Chippewa Česká Lípa, ÚP Česká Lípa, ÚP Nový Bor, zaměstnanci 
Festo Production, ZŠ Arnultovice, ZŠ Bohumila Hynka Cvikov, ZŠ Dubá, 
ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Jižní, ZŠ a SŠ Klíč, ZŠ Partyzánská, ZŠ Stružnice, ZŠ 
Špičák, ZŠ Zákupy, ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa, ZUŠ Česká Lípa
a mnozí další

Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost, KÚ 
Libereckého kraje – Individuální projekt IP 1 – Služby sociální prevence
v LK, MPSV ČR, MV ČR, ÚP Česká Lípa
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PRVNÍ NOUZOVÝ STAV  
JSME ZVLÁDLI SPOLEČNĚ
V době nouzového stavu i přes nutnost zavření některých služeb a projektů poskytovala 
Charita pomoc svým klientům a pomoc jí byla také poskytována.

Pomoc klientům byla poskytována po telefonu, klientům žijícím mimo služby Charity byly 
vozeny ve velké míře potraviny z Potravinové banky Liberec.

Pracovnice a dobrovolnice šily roušky pro klienty všech jedenácti služeb Farní charity, ale 
také pro Nemocnici Česká Lípa. Roušky, které nám věnovali dárci, jsme distribuovali
i dalším organizacím.

Dobrovolnické centrum vysílalo své dobrovolníky, kteří pomáhali městu Česká Lípa
a  agentuře Deus s distribucí informačních materiálů, a společně s ADRA Česká Lípa byly 
zřízeny telefonní linky pro seniory, matky samoživitelky a zdravotně hendikepované
z některých obcí na Českolipsku, kterým byly následně zajišťovány nákupy.

Pomohli jsme s výrobou a darováním roušek, či distribucí
informačních letáků a potravin:

a stovkám rodin našich klientů z mnoha koutů Českolipska, Novoborska a Cvikovska. 

Domovu důchodců Sloup v Čechách
Městu Česká Lípa

Reklamní agentuře Deus

Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
K–Centru Česká Lípa

Děkujeme za pomoc:

Dudkové Janě

Adientu Czech Republic Česká Lípa

Potravinové bance Liberec

Minaříkové Petře

Libereckému kraji

Perunové Aleně

Městu Česká Lípa

Petráčkové Žanetě 
Taranové Petře.
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PODPOŘTE NÁS
Společně dokážeme víc
Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku,  
pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlou-
ženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří 
naši pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000
Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží  
v rámci svých jedenácti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete  
se k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci 
potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším zá-
vazkem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.  

Podpořte naše poslání
Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili po-
dle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na 
příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody: 

První kategorie v hodnotě do 1 000 Kč obsahuje:
děkovný dopis
pravidelné zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce 
zaslání elektronické verze výroční zprávy

Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč obsahuje:
děkovný dopis
pravidelné zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
zaslání elektronické verze výroční zprávy
poskytnutí informací o využití daru 
děkovný balíček FCH CL

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč obsahuje: 
děkovný dopis
pravidelné zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL  
zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
poskytnutí informací o využití daru
děkovný balíček FCH CL
poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  
sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL 
zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa

Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč obsahuje:
děkovný dopis
pravidelné zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
poskytnutí informací o využití daru
děkovný balíček FCH CL
poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  
sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL
přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
možnost Vaší prezentace v rámci kulturně 

   společenských akcí FCH CL 

V rámci dobré vzájemné spolupráce jsme 
otevřeni dalším podnětům z Vaší strany. 

KAŽDOU 
PODPORU VÍTÁME 
A DĚKUJEME ZA NI.  

Číslo účtu: 
1387347379/2700
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Adresa – sídlo: 
Farní charita Česká Lípa
Dubická 992, Česká Lípa 470 01

IČO: 702 261 48
DIČ: CZ 702 261 48

Číslo účtu: 1387347379/2700
Pracovní doba: 7:30–16:00

AKTUÁLNÍ KONTAKTY      

www.fchcl.cz
Ředitelka:
Eva Ortová

  487 829 871  

 ortova@fchcl.cz

Medializace, PR:
Mgr. Jiří Gottlieber

  487 829 871  
 

 info@fchcl.cz

Projektové manažerky:
Bc. Anna Pražská

  
487 829 881 

 

 
projekty@fchcl.cz

Personalistka:
Dita Krčmářová  

487 829 881 

 

 

krcmarova@fchcl.cz

Účetní:
Edita Šulcová

  487 820 880

  

 

ucetni@fchcl.cz

Azylový dům Jonáš  3) a Dobranov  6)

Vedoucí: Marie Hrdá

  487 829 872  

 jonas@fchcl.cz 

Startér Česká Lípa  1)

a Nový Bor  4)

Vedoucí: Bc. Markéta Chýlková
  487 829 875  
778 062 215

 starter@fchcl.cz

Centrum pro pěstounské rodiny  5)

Vedoucí: Mgr. Jana Glaserová
  774 116 421
 pestouni@fchcl.cz

Sociální automobil 1)

Vedoucí: Irena Hrnčířová
  487 829 874  

 

608 978 233 automobil@fchcl.cz

Sociální podnik 1)

Vedoucí: Ludmila Špindlerová

  487 829 874  
775 116 451

 socialnipodnik@fchcl.cz

Šatník Česká Lípa  1)

a Nový Bor  2)

Vedoucí: Ludmila Špindlerová
  487 829 874  

775 116 451
 satnik@fchcl.cz

Klub Koule NDZM  1)

Vedoucí: Marcela Jeništová, DiS.
  487 829 876  

774 116 215
 klubkoule@fchcl.cz

Dobrovolnické centrum  1)

Vedoucí: Dita Krčmářová
  487 829 881 

 

774 116 048 dobrovolnici@fchcl.cz

Sociální ubytovna Nový Bor  4)

Vedoucí: Věra Polanecká

  774 116 779

 ubytovna@fchcl.cz
   

Ing. Renata Dvořáková

Natálie Růžičková

Koordinátorka sbírek:
Mgr. Pavla Bratršovská

  

487 829 871

 

 

bratrsovska@fchcl.cz

775 600 374

Dáme věcem další šanci!  7)

Vedoucí: Lenka Srbková
  776 780 282
 provoz13@fchcl.cz

  a  8)

2)  Šatník Nový Bor
(Purkyňova 227, Nový Bor )

Azylový dům Jonáš Česká Lípa  
(Dubická 2189, Česká Lípa)

6)  Azylový dům Jonáš Dobranov
(Dobranov 120)

4)  Sociální ubytovna Nový Bor 
(Severní 755, Nový Bor)

5)  Centrum pro pěstounské rodiny  
(Masná 88, Česká Lípa)

1)  Dubická 992,  
Česká Lípa 

3)  

7)  Provoz 13 
(Wolkerova 386, Nový Bor)

8)  Šatník Mimoň
(nám 1. máje 49, Mimoň)
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POZNÁMKY
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Text a fotografie:    kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa a Vít Černý
Grafická úprava:    Deus – reklama a produkce
Sazba a předtisková úprava:   Deus – reklama a produkce
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