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ZPRAVODAJ
CHARITY ČESKÁ LÍPA

V roce 2021 slavíme 21. narozeniny a již 6 let jsme po každoroční nezávislé kontrole držiteli Značky
spolehlivosti a označení Prověřená veřejně prospěšná organizace. Děkujeme, že stojíte při nás.

Nečekejte, až bude
pozdě
Říct si o pomoc je pro mnohé obtížná věc.
A přitom je to nakonec tak snadné.

S

ociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi Startér Farní
charity Česká Lípa pomáhá
rodinám s nezletilými dětmi při
překonávání jejich tíživé životní
situace, kterou nedokáží řešit
vlastními silami. Pomoc je navíc
poskytována zdarma.

P

racovníci sociálně aktivizační
služby rádi pomohou vyřešit
vaši nepříznivou situaci, aby se
vám i vašim dětem žilo lépe. Startér
pomáhá při hledání nebo udržení
bydlení, práce, nastavení
hospodaření domácnosti na základě
příjmů a výdajů. Pracovníci spolu
s vámi mohou požádat na úřadech
o nárokové i nenárokové dávky, tj.

pracovníci
vám
pomohou
komunikovat
s úřady,
institucemi, se školami, lékaři
a dalšími odbornými pracovníky.
Dále mohou pomoci s péčí
o nezletilé děti, s vedením chodu
domácnosti, s výukou, předškolním
vzděláváním dětí nebo mohou
pomoci při návratu dětí do vlastní
péče.

S

tačí udělat první krok, a to
kontaktovat Startér na
telefonních číslech 778 062
215, 775 600 324, poslat zprávu přes
facebookovou stránku Startér/

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi nebo napsat e-mail na
starter@fchcl.cz.

O

sobně můžete zavítat do
kanceláře v České Lípě
v Dubické 992 v areálu
Charity nebo na Sociální ubytovnu
v Novém Boru do ulice Severní 755
do 1. p. Těšíme na vzájemnou
spolupráci a děti můžete vzít s sebou,
máme pro ně připravený koutek na
hraní.

Beránci z azylu pro seniory a IZS
Dvě maminky z azylových domů v České Lípě a Dobranově
se spolu s pracovnicemi zapojily do Českolipského
beránkování, online hlasovací soutěže o nejhezčího
velikonočního beránka. Soutěž pořádal spolek aktivních
Českolipanů Abrakadabra a Rodinné centrum Slůně –
Česká Lípa. Všichni beránci od 34 přihlášených pekařek
a pekařů byli po vyhlášení výsledků převezeni na Boží hod
velikonoční do domovů pro seniory a ke členům
Integrovaného záchranného systému.
www.fchcl.cz
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Sbírka potravin byla
nadmíru úspěšná
Na konci dubna byla v hypermarketu Albert
v České Lípě pořádána jarní Sbírka potravin,
která přinesla do potravinové banky desítky
krabic potravin.

D

árci v průběhu celého dne
přispívali dobrovolníkům
z Dobrovolnického centra
Farní charity Česká Lípa do
banánových krabic trvanlivé
potraviny a základní hygienické zboží
pro matky samoživitelky či rodiny
v existenční tísni. Mnozí dárci
přiváželi rovnou plné nákupní košíky.

„

Celkově se do sbírky zapojilo 160
dárců, kteří naplnili 70
banánových krabic. V těch se
sešlo například 668 balení
těstovin či rýže, 231 krabic s mlékem,
303 přesnídávek či sunarů, 216
konzerv, 60 polévek nebo 290 kusů
sprchových gelů, mýdla nebo

zubních past. Bylo úžasné vidět, jak
lidé chtějí touto cestou pomoci,“
okomentovala sbírkový den Pavla
Bratršovská z Farní charity Česká
Lípa.

V

šechno zboží bylo desítkou
dobrovolníků přesně
zaevidováno a v podvečerních
hodinách odvezeno do Potravinové
banky Libereckého kraje, ze které
bude moci následující půlrok
českolipská Charita čerpat. A nejen
zboží věnované v České Lípě.

„

Jsme rádi, že jsme součástí
celorepublikové sbírky. Nikdo
netuší, co naši současní i budoucí
klienti v tísni budou

v následujících měsících potřebovat.
Díky spolupráci s potravinovou
bankou však víme, že co nepokryjí ve
sbírce naši dárci, posbírají do
potravinové banky organizace a dárci
z jiných hypermarketů a měst. Díky
tomu se všichni společně postarali
o to, aby klientům z Českolipska byla
poskytnuta přesně ta pomoc, která
bude potřeba,“ dodává Pavla
Bratršovská.

D

alší pokračování sbírky je
očekáváno na podzim
letošního roku.

Plný tranzit oblečení ze sbírky od
Libereckého kraje
Oblečení, obuv, hračky, domácí spotřebiče a další věci, které
někdo považuje za nepotřebné, ale druhému pomohou. Právě
tyto věci přinášeli úředníci do charitativní sbírky Dejte věcem
další šanci, kterou 9. dubna pořádal Krajský úřad Libereckého
kraje.

S

bírka je pořádána vždy na jaře
a na podzim již šest let po sobě
odborem sociálních věcí
Krajského úřadu pro potřeby některé
z charitativních organizací
Libereckého kraje. A jednou za rok je
vybrána jako obdarovaný právě Farní
charita Česká Lípa.

www.fchcl.cz

V

ěci Farní charita Česká
Lípa následně poskytne
prostřednictvím charitativních
šatníků svým klientům z azylových
domů, sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi a všem dalším,
kteří se nacházejí v nouzi. Stejně tak
ale sbírka a následné aktivity
organizace přispívají k tomu, že je
eliminován zdánlivý odpad

a zabraňuje se zbytečnému plýtvání
ještě funkčními věcmi.

„

Velké díky všem dárcům za plný
tranzit darů. Zvlášť v této nelehké
době je to pro nás velkou
radostí,“ poděkovala za darované
věci ředitelka Farní charita Česká
Lípa Eva Ortová.
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Rozvíjení práce
s pěstouny pomocí
nových technik
Centrum pro pěstounské rodiny podpořilo za
dva a půl roku od začátku projektu „Podpora
dlouhodobé terapeutické péče“ své klienty již
více než 1200 hodinami poradenské
a terapeutické práce i díky novým metodám.

A

to mohlo být číslo ještě
mnohem vyšší. Hned po
příchodu nového roku se
však kvůli protiepidemickým
opatřením opět zpomalila a následně
zastavila osobní poradenská
a terapeutická činnost. Výcviky
a vzdělávání byly odloženy, ačkoli
pracovnicím Centra pro pěstounské
rodiny výrazně zefektivňují práci
s klienty.

N

ěkteré výcviky byly naštěstí
přesunuty do online prostředí,
a tak se jej mohly pracovnice
centra zúčastnit z bezpečí svých
kanceláří. Jednalo se o kurz techniky
„Intenzivní kurz práce
s terapeutickými kartami“, která
výrazně napomáhá klientům vyjádřit
emoce a myšlenky, které jsou slovy
hůře vyjádřitelné.

S

rozvolněním
protiepidemických opatření
byly ihned započaty osobní
konzultace a práce s klienty. Nyní je
již s klienty pracováno v plném
rozsahu.

U

volnění opatření také umožnilo
pracovníkům prezenčně
absolvovat poradenské
a terapeutické výcviky. V dubnu byl
proto absolvován výcvik metody
„Vytváření terapeutických příběhů“,
která pomáhá dětem vyrovnat se
s jejich komplikovanou minulostí
i přítomností.

N

ové metody a techniky začaly
pracovnice postupně
zapracovávat k další
používané, populární metodě pro
práci s dětmi „My Backpack“, která je

N

S

F

Krátké zprávy

a azylovém domě Jonáš
praskla expanzní nádoba,
u které bude nutné řešit
opravu, ba dokonce výměnu, ačkoli
objekt v České Lípě postupně
směřuje k rekonstrukci a z toho
důvodu začíná stěhování do
náhradních prostorů.
arní charita Česká Lípa se stala
součástí Souhvězdí pomoci na
serveru Alza.cz. Každý zákazník
při kontrole svého nákupního košíku
má možnost kliknout na tlačítko
Souhvězdí pomoci a vložit do košíku
za libovolnou částku organizaci
Farní charita Česká Lípa nebo
podporu vybavení do chystaného
nového azylového domu.

www.fchcl.cz

ociální podnik Farní charity
Česká Lípa, který se kromě
úklidových prací panelákových
domů a kanceláří dlouhodobě
věnuje také sečím, zvítězil se svou
nabídkou ve výběrovém řízení na
seče sečí pro Povodí Ohře.

K

lienti Sociální ubytovny Nový
Bor mají nově možnost třídit
odpad nejen do košů
v objektu ubytovny, ale také do
velkokapacitních nádob umístěných
před ubytovnou. I třídění odpadu je

zaměřená 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 úspěšně
aplikována v rodinách již od
minulého roku.

C

entrum pro pěstounské rodiny
loňský rok podporovalo
celkem 63 pěstounů při
výchově 71 svěřených dětí. Patří
k nejvýznamnějším pěstounským
centrům v regionu i kvůli neustálému
odbornému rozvoji svých pracovníků.
Více na www.cpr-fchcl.cz.

jeden z drobnějších cílů, k němuž
vedou pracovnice ubytované.

Z

aměstnanci firmy Festo
Production s. r. o. díky
koordinaci dlouholeté charitní
dobrovolnice Jany Vokráčkové
obdarovali sociální služby Charity
nákupem trvanlivých potravin
v hodnotě 6.000 Kč.

D

ana Pavlousková a Klub
svobodných matek, resp.
Dita Drbalová a BTL
zdravotnická technika obdarovaly
700 kusy respirátorů maminky z
azylových domů v České Lípě a
Dobranově, klienty Startéru, Centra
pro pěstounské rodiny a maminky
samoživitelky ze Sociální ubytovny.
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Odpočinkové kouty
pro studenty
vyrobili zdravotně
znevýhodnění

Z

aměstnanci truhlářské dílny
a interiérového studia Provoz
13 pod vedením profesionální
designérky vytvořili pro českolipské
gymnázium nábytek sloužící
k odpočinku studentů. Dle filozofie
sociálního podniku Farní charity
Česká Lípa k tomu byl využitý nový
materiál i staré kusy nábytku.

G

ymnázium Česká Lípa
podporuje aktivity
českolipské
Charity dlouhodobě. Organizuje na
škole tříkrálovou sbírku, dobročinné
sbírkové aktivity, je líhní mladých
dobrovolníků, několikrát darovalo
i staré kusy nábytku právě do
Provozu 13, který druhotně
zpracovává nepotřebný nábytek,
renovuje vyřazené věci na designové
kusy a ve větších zakázkách je
propojuje s nově navrženým
a vyrobeným nábytkem. A právě
poslední věc posunula spolupráci
obou organizací dál.

„

Ke konci
roku se
nám ve
škole podařilo uspořit provozní
finanční prostředky a v porovnání
s ostatními nabídkami se
nám možnost výroby nábytku na
míru jevila jako nejlepší,
nejvhodnější. Rádi jsem si též nechali
poradit s designem od paní
Srbkové,“ říká o spolupráci ředitelka
školy Helena Paszeková.

V

edoucí Provozu 13,
designérka a interiérová
návrhářka Lenka Srbková po
konzultacích s vedením školy navrhla
na chodby školy menší či větší
dřevěné konstrukce, které mohou
studenti využívat v době přestávek
a volných hodin k sezení a relaxaci,
jen co se budova školy opět žákům
otevře. Celý set byl navíc doplněn
o dvojici renovovaných křesel, která
byla původně darována Provozu 13
jako vyřazený majetek školy.

„

Spolupráce se nám velmi
osvědčila, návrhy a průběh
zpracování zakázky s námi byly
konzultovány velmi pečlivě,
termín dodání byl také dodržen
a kvalita výrobků je pěkná. Doufám,
že tato zakázka od Provozu 13 pro
naši školu nebude poslední,“ dodává
Helena Paszeková.

Z

a dobu svého tříletého
působení si tak Provoz 13
připisuje do svého portfolia
další úspěšnou zakázku, mezi které
patří mimo jiné i kompletní návrh
a realizace interiéru terapeutické
místnosti pro děti ve Středisku
výchovné péče ve Frýdlantu
v Čechách či masážního salonu
u vodního hradu Lipý.

Palačinka se opět nadechuje,
v červnu bude na pěti akcích
Na květnových farmářských trzích v České Lípě se po dlouhé době
přihlásila o slovo dobročinná palačinka. Její výtěžek 10.417 Kč
podpořil Sociální automobil.

T

ak jako se obnovují kulturně
společenské akce kolem nás,
tak se znovu dostává ke slovu
i Palačinka Farní charity. Dopřát si

chuťové potěšení a podpořit dobrou
věc tak můžete v červnu 4.–5. na
festivalu Všudybud, 12. při
odemykání Pekla, 19. na sobotních
farmářských trzích, 25. na Škole rocku

a 26. na stružnických pivních
slavnostech. Dobrovolnické centrum
Farní charity Česká Lípa se těší na
všechny hladové strávníky a děkuje
všem organizátorům za podporu.

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 fi nančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

www.fchcl.cz

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871

