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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 spolehlivosT
a označení Prověřená veřejně prospěšná organizace. Děkujeme, že stojíte při nás.

Začala roční
rekonstrukce
azylového domu
Budovu na adrese Dubická 2189, kterou Charita Česká Lípa
nepřetržitě využívá od roku 2002, čeká díky evropské dotaci
a státním prostředkům první velká investice.

„

Objekt se již delší dobu nacházel ve
velmi špatném technickém stavu, který
byl nad naše síly. V rámci našeho
rozpočtu a díky našim partnerům
a dárcům jsme byli schopni dělat běžné
provozní opravy, aby u nás maminky
s dětmi našly důstojné bydlení, ale na
zatékající strop, netěsnící okna či ucpávající

kanalizaci již ﬁnance v rozpočtu organizace
ani v rozpočtu majitele objektu města Česká
Lípa nezbývaly,“ popisuje situaci před
rekonstrukcí ředitelka českolipské Charity
Eva Ortová.
Situace byla očividná již několik let,
proto požádala Charita Česká Lípa již před

čtyřmi roky zastupitele města o schválení
budoucího prodeje objektu, aby mohla
být vypracována žádost o ﬁnanční dotaci
na nákup objektu, kompletní rekonstrukci
a nákup vybavení z Integrovaného
regionálního operačního programu
Evropské unie.
pokračování uvnitř

Už ne Farní, ale jen Charita Česká Lípa
Od 16. července 2021 změnila Farní charita Česká Lípa
svůj název, na popud Charity Česká republika, která si dala
za cíl srozumitelnější komunikaci s veřejností. Po 21 letech
se tak nově jmenuje Charita Česká Lípa.

Z

měna názvu vychází z rozhodnuS
Charity Česká republika, která
sjednoTla názvy všech Charit
působících na regionální úrovni. Charita
Česká republika učinila tento krok, aby
byla síť charitních organizací pro
veřejnost srozumitelnější a jednotnější.
Celkově se tato změna dotkla 348 dílčích
poboček.

„

Všechny Farní
a Oblastní charity
změnily své jméno
na Charita
a příslušný název města, ve kterém sídlí.
Mnohdy totiž označení farní či oblastní
neodpovídalo šíři lokální působnosti. Stejně
tak se tímto krokem dalo více najevo
propojení lokální organizace na organizaci
mateřskou, kterou je v Čechách Charita
Česká republika,“ říká mediální
koordinátor Charity Česká Lípa Jiří
Go]lieber.

V souvislosT se změnou názvu dojde
v průběhu léta také ke změně vizuální
idenTty všech charitních organizací
působících v České republice. Ani v tomto
případě se nejedná o nikterak zásadní
změny. Základní graﬁcký prvek, kterým je
u veřejnosT již zažitý plamenný kříž,
zůstává. Je to znak, kterým se idenTﬁkují
Charity po celém světě. Pouze dochází
k jeho graﬁckému zjednodušení v souladu
s trendy moderní vizuální idenTty.
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Začala roční
rekonstrukce
azylového domu

S

ituace byla očividná již několik let,
proto požádala Charita Česká Lípa
již před čtyřmi roky zastupitele
města o schválení budoucího
prodeje objektu, aby mohla být
vypracována žádost o ﬁnanční dotaci na
nákup objektu, kompletní rekonstrukci
a nákup vybavení z Integrovaného
regionálního operačního programu
Evropské unie.
Z kraje letošního roku žádost prošla
úspěšně u Ministerstva pro místní rozvoj
ČR schvalovacím procesem. V červenci
tak mohlo být vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Vybraná ﬁrma Stav
Agency s. r. o. ze Stráže nad Nisou zahájila

stavbu na konci srpna
a podle plánů bude
hotová stavba předána
zpět v říjnu roku 2022.
Předpokládaná celková
cena nákupu
a rekonstrukce je
stanovena na
35.000.000 Kč, přičemž
minimálně 5 % ze
stanovené částky musí
být ﬁnancováno
z nadačních prostředků,
sponzoringu a z vedlejší hospodářské
činnosT Charity Česká Lípa. V těchto
krocích již organizace podnikla první
kroky a podala žádosT ke dvěma
nadačním fondům.
S laskavým svolením města Nový Bor byly
matky s dětmi z azylového domu
v červenci přechodně ubytovány
v samostatném patře novoborské sociální
ubytovny, kterou Charita Česká Lípa

provozuje v ulici Severní v objektu
vlastněném právě městem Nový Bor. Díky
tomu mohl být zachován chod
registrované sociální služby, která je
součásS komunitního plánu měst Česká
Lípa a Nový Bor, navíc bez nutnosT
snížení maximální kapacity, která činí 40
lůžek. Právě kapacita činí z Azylového
domu Jonáš největší azylové zařízení
svého druhu v našem okrese.

Palačinky podpořily hendikepované děti
a zasažené tornádem
V letním období od konce května do srpna navšSvil stánek s charitní palačinkou 10 akcí, tradiční
farmářské trhy, odemykání Pekla, městské a obecní slavnosT v Zákupech, Kravařích, BrnišT, Stružnici
či hudební fesTvaly Všudybud a Škola rocku.

„

Na svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy bylo díky tomu vybráno 66.933 Kč a na
pomoc lidem zasaženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku 20.200 Kč. Moc děkujeme všem
zúčastněným, kupujícím i dobrovolníkům,“ řekla Dita Krčmářová, vedoucí Dobrovolnického
centra.

Startér je v Novém Boru na nové adrese
Sociálně akTvizační služby pro rodiny s dětmi Startér, které pomáhají zdarma rodinám s nezleTlými
dětmi při překonávání jejich Sživé životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami, se nově
přestěhovaly do budovy infocentra na adresu tř. T. G. Masaryka č. p. 46.
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Týden nízkoprahových
klubů také v Klubu Koule
Klub Koule NZDM se připojuje k Týdnu nízkoprahových klubů
(20.–24. září), který během svého 15. ročníku upozorňuje na téma
duševního zdraví dětí a mladistvých v reakci na proměnu školní výuky.

P

oslední zářijový týden je v Česku
tradičně věnován kampani Týden
nízkoprahových klubů pořádané
Českou asociací streetwork (ČAS).
Nízkoprahové kluby pro děT a mládež se
v tomto týdnu otevírají široké veřejnosT.
Tématem patnáctého ročníku
s podTtulem Škola, jak ji (ne)známe je
svět teenagerů, proměny školy a duševní
zdraví děS a dospívajících. I charitní klub
Klub Koule NZDM zve k nahlédnuS do
svého fungování, na akci „Týden
otevřených dveří Klubu Koule“.

„

V rámci našeho programu chystáme
„Týden otevřených dveří Klubu
Koule“, během kterého se i veřejnost
může podívat na naše prostory a na

Příběh z praxe

naše aktivity, které děláme s klienty vevnitř
i venku,“ přibližuje program vedoucí
českolipského nízkoprahového klubu
Marcela Jeništová. A dodává:

„

Máme dva roky krásný interiér, který
jsme vyhráli v soutěži s jedním
nábytkovým řetězcem, budeme
vyrábět mandaly nebo v městském
parku si s námi můžete vyzkoušet
populární slackline neboli chození po
balančním popruhu mezi dvě stromy. Navíc
dva dny před zahájením Týdne, v sobotu
18. září, budeme mít velkou prezentační
akci na Rock for ZUŠ na českolipském
vodním hradě.“

se ocitli v Sživé životní situaci, se kterou si
neumí poradit sami. Nízkoprahová
zařízení jsou registrovanou sociální
službou a veškeré služby jsou
poskytovány dětem a teenagerům
zdarma. Nízkoprahových klubů je v Česku
podle posledních údajů MPSV celkem
247.
Bližší informace k programu našeho klubu
v rámci Týdne nízkoprahových klubů
najdete na www.ceskalipa.charita.cz.

Nízkoprahové kluby nabízejí prostor
a poradenství pro děT a dospívající, kteří

Ž

ena s diagnosTkovanou středně těžkou mentální retardací, která má v péči nezleTlého
chlapce, se obráTla na sociálně akTvizační služby pro rodiny s dětmi Startér se žádosS
o pomoc. Sháněla práci na poloviční úvazek, navíc potřebovala pomoci s vybavením
domácnosT a také se zajištěním školních pomůcek pro syna.
Sociální pracovnice ji nasměrovala a poskytla jí rady k vyplnění a podání žádosT o příspěvek
z celorepublikové charitní Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proT bezmoci určené pro
samoživitele v nouzi, z níž byla podpořena částkou 10.000 Kč na nákup synovy postele
a školních pomůcek, aktovky a trvanlivých potravin a drogerie.
Díky databázi možných zaměstnavatelů se sociální pracovnice spojila s chráněnou dílnou Bogi
z České Lípy, v níž klientka získala po úspěšném výběrovém řízení nové zaměstnání.

Sbírka pro Česko
podporuje
samoživitelky

P

racovnice sociálně akTvizačních
služeb pro rodiny s dětmi Startér
mimo jiné pomáhají klientům,
sociálně slabým samoživitelům se
sepsáním žádosS o podporu z veřejné

Sbírky pro Česko Charity Česká republika.
Pracovnice tak byly během předchozích
dvou měsíců u sepsání žádosS, která
podpořily klienty celkovou částkou
91.600 Kč. Peníze posloužily k nákupu
vybavení dětských pokojů, především
postelí a psacích stolů a židlí, v srpnu také
k nákupu školních potřeb a dále
základních potravin.

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proT
bezmoci! je již rok a půl trvající veřejná
sbírka, která je určena na přímou ﬁnanční
pomoc lidem, kteří kvůli pandemii
onemocnění covid-19 a s Sm spojenými
vládními opatřeními přišli o prostředky
nutné k zajištění základních životních
potřeb.
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Příměstský tábor pro děti
z nízkoprahového klubu
Kromě volnočasových a edukaTvních akcí všeho druhu (výlet do liberecké jump arény, účast
v krajském turnaji ve stolním fotbale, workshopy všeho druhu, klubové Prostřeno s kurzy
vaření) se v průběhu prázdnin realizoval pro děT klientů sociálních služeb Charity díky
ﬁnanční podpoře města Česká Lípa týdenní příměstský tábor.
Během týdne děT navšSvily historické památky ve Lvové, v Jablonném pod Ještědí
a v Zákupech, vydováděly se v rekreačním areálu ve Vrchbělé, navšSvily kino Crystal,
vyráběly dekorační a užitkové předměty a na jeden den se dokonce staly indiány.

„

Pro většinu dě0 se tento týdenní tábor stal nejkrásnějším zážitkem z celých prázdnin,“
dodala Marcela Jeništová, vedoucí Klubu Koule NZDM.

Hasiči z Dobranova potěšili děti
z azylu
Osadní výbor a SDH Dobranov uspořádaly pro děT a rodiče z Azylového domu Jonáš
hasičské odpoledne. Největší zážitek měly děT z jízdy v hasičském autě a ze stříkání z hadice
na cíl. Za namalované obrázky poté získaly sladké odměny. Byl to krásný den, za který moc
děkujeme.

Venkovní výstava centra pro pěstouny
Během Týdne náhradního rodičovství v rámci kampaně Mít domov a rodinu –
„Samozřejmost, nebo vzácnost?“ proběhne v České Lípě mezi obchodními domy Banco
a Andy tradiční měsíční říjnová výstava organizovaná charitním Centrem pro pěstounské
rodiny. Ta se letošní rok ponese v duchu příběhů ze života pěstounů.
19. října bude navíc výstava podpořena infostánkem.

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 Ssni, volnočasový prostor pro děT z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děQ a mládež,
Šatníky v České Lípě, Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děT, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny,
sociálně akTvizační služby pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem se zdravotním posTžením a lidem znevýhodněným na trhu práce
a truhlářskou dílnu a interiérové studio Provoz 13. Kontakt: info@ceskalipa.charita.cz | 487 829 871, 728 782 024 | www.ceskalipa.charita.cz | Zpravodaj Charity Česká Lípa vydává Charita Česká Lípa
vlastním nákladem v počtu 250 ks. V případě, že chcete ﬁnančně podpořit vydávání zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871

