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Paní Marta svůj život zasvě>la 

pomoci druhým a i po své 

smr> chce konat dobro. Proto 

se rozhodla na sklonku svého 

života rozdělit naspořený 

majetek a na základě le>tých 

zkušenosF a sympa>í část z něj 

odkázat Charitě Česká Lípa, 

organizaci, u jejíchž začátků 

sama stála jako dobrovolnice  

a jejíž práci věří a fandí.  

„Celý život jsem tvrdě dřela, 

sama jsem se starala o syna, 

myslím samozřejmě i na něj, 

ale zároveň vím, že můžu 

udělat i krok, který mě 

přesahuje a díky kterému tu 

po mně zůstane ještě něco 

víc,“ říká ak>vní 

osmašedesá>letá seniorka, 

které nechybí stálý úsměv na 

tváři, ačkoli si za svůj život 

prožila mnohá příkoří, která, 

jak sama říká, zvládla jen 

vlastní silou vůle a s Boží 

pomocí. 

Nelehké dětství 
Paní Marta se narodila v malé 

slovenské obci, kde jako dítě 

prožila druhou světovou válku. 

Pro jednoho by tato zkušenost 

byla nepříjemným zážitkem na 

celý život, paní Marta však 

navíc jako nác>letá prodělala 

tuberkulózu, oslepla na jedno 

oko a kvůli zánětu pobřišnice 

přišla o možnost mít vlastní 

dě>. Všechny tyto zdravotní 

peripe>e ji však posílily na 

duchu a nasměrovaly její život 

k pomoci druhým.  

Pomoc druhým i přes osobní 
nezdary 
Jako absolventka zdravotnické 

školy začala svou profesní 

dráhu v ostravské nemocnici, 

kde pomáhala všem bez 

rozdílu a navíc si do Ostravy 

převezla vážně nemocnou 

maminku, kterou za 

každodenní péče doprovodila 

na onen svět. Ani soukromý 

život neměla paní Marta 

jednoduchý. Z prvního 

manželství se vyvázala sama 

kvůli manželovu přílišnému 

piF, druhý manžel ji opus>l 

kvůli jiné ženě. 

Adoptovaný syn 
Hvězda naděje vysvitla paní 

Martě v jejích osmatřice> 

letech, když se ujala 

jedenác>měsíčního miminka    

z kojeneckého ústavu. „Přišlo 

mi to přirozené, od první 

chvíle jsme patřili k sobě,“ 

vzpomíná paní Marta. Ačkoli      

v pozdějších letech radost 

vystřídalo rozčarování, poté co 

byl syn v sedmnác> letech 

usvědčen z krádeže auta              

a v následujících letech 

dokonce odsouzen na jeden 

rok vazby, jejich vztah zůstal 

živoucí, se synem si sporadicky 

telefonují a navštěvují se. 

První dobrovolník Charity 
Do České Lípy se paní Marta 

přistěhovala v polovině 80. let 

za prací a svůj svatostánek 

našla ve zdejší bazilice Všech 

svatých. Zde se po několika 

letech seznámila s Evou 

Ortovou, která na sklonku 90. 

let založila českolipskou 

Charitu. A paní Marta, v té 

době důchodkyně, okamžitě 

kývla na nabídku stát se 

jednou z prvních dobrovolnic 

organizace. Po tři roky jezdila  

s oblečením do uprchlického 

zařízení v Bělé-Jezové, starala 

se o seniory či pomáhala trávit 

ak>vně volný čas dětem               

z ulice. >>>

CHARITA ČESKÁ LÍPA 

ZPRAVODAJ
Pomoc i po 
smrti, seniorka 
odkázala svůj 
majetek 
Charitě

Charita Česká Lípa       
ve videu ke 100 
letům Charity ČR 
Charita Česká republika slaví 

letošní rok 100 let a od 

externího filmového štábu si 

nechala natočit sérii videí               

o různých odvětvích charitní 

práce. Charita Česká Lípa byla 

vybrána z 301 charitních 

poboček do videa na téma 

Charita jako sociální podnik. 

Pě>ce našich zaměstnanců tak 

mohla pohovořila o své 

zkušenos> s prací v organizaci, 

která vedle sebe zaměstnává 

zdravotně znevýhodněné                 

i zdravé kolegy na pozicích 

pracovníků v sociálních 

službách, obslužného personálu 

ubytovacích zařízení, vrátných, 

uklízeček či řidiče Sociálního 

automobilu (na fotografii náš 

řidič Karel).  

Bylo až dojemné dozvídat se            

z osobních příběhů 

zaměstnanců, jak jim práce             

v Charitě a pracovním kolek>vu 

pomáhá v osobním životě. 

Video je nyní v postprodukční 

fázi a my budeme hrdí, až vám 

ho budeme moci prezentovat na 

našem webu.  

V roce 2022 slavíme 22. narozeniny a již 7 let jsme po každoroční nezávislé kontrole držiteli Značky spolehlivos>  

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

V roce 2022 děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli      
a můžeme pomáhat prostřednictvím našich služeb českolipským 
a novoborským klientům a ukrajinským uprchlíkům. 
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V Azylovém domě Jonáš v Dubické ul. 
muselo již neodkladně dojít k zásadní 
rekonstrukci. Byl ve velmi špatném 
technickém stavu a majitel, město Česká 
Lípa, neměl finance na jeho rekonstrukci.

Děti cestují po 
světě a poznávají 
rozličné kultury 

Klub Koule NZDM a jeho klien> každý 
měsíc v posledním půlroce cestují do 
vybraných světových des>nací díky 
Nadačnímu fondu Albert, projektu BerFk 
a zákazníkům, kteří zařídili na sklonku 
loňského roku v hlasovací soutěži 
finanční podporu edukačnímu projektu 
Cesta kolem světa.  

V předchozím půl roce se pomyslně 
létalo do Austrálie, Itálie, Japonska, 
Anglie, Egypta či Mexika, ale slavil se 
také měsíc Romů.  

„Odezvy od děF jsou báječné, stejně tak 
od hostů. Právě tyto ak>vity našim 
klientům přináší nové zážitky, našim 
přednášejícím nové zkušenos> a našemu 
klubu potenciální nové klienty, s nimiž 
pak můžeme dělat potřebnou sociální 
práci,“ říká vedoucí nízkoprahového 
klubu Marcel Jeništová. 

Hosty s cestovatelskou přednáškou 
spojenou s foto prezentací byli například 
místostarosta České Lípy se svou ženou, 
bývalou vedoucí Azylového domu Jonáš, 
která má u pro>nožců rodinné 
příslušníky, italský usedlík v České Lípě, 
provozovatel pizzerie, kuchař Dário, 
milovník mexické kultury, zastupitel 
Jakub Mencl či bývalý klient klubu, který 
propadl cestování do Egypta. 

V rámci jednotlivých měsíců se 
přednášelo o dané zemi, pouštěly se 
fotografie, videa, ale také se vařily či 
pekly lokální pokrmy a dezerty,                     
v krea>vních dílnách se vytvářely 
národní symboly či masky, hrály se 
zábavné poznávací hry nebo byly 
pořádány společenské akce v duchu 
dané země jako například Benátský 
karneval.  

Celý projekt Cesta kolem světa potrvá až 
do konce letošního roku.

>>> Vazby nezpřetrháš 
I přesto, že se organizace stále více 
profesionalizovala a dobrovolníky nahradili 
stálí zaměstnanci v registrovaných službách, 
její kontakt s Charitou neustal.                            
V následujících dvace> letech paní Marta 
Charitu pravidelně navštěvovala a sledovala 
dění v organizaci. „Započaté vazby již nešlo 
jen tak zpřetrhat. Pokaždé, když jsem s Evou 
v kontaktu, tak mě nabíjí energií stejně jako 
před dvace> lety.“  

Chce myslet na rodinu i na druhé 
Ve své závě> myslí paní Marta jak na svého 
syna a svého vnuka, tak na pomoc druhým – 
Fmto krokem chce i nadále pomáhat 
především dětem z neúplných rodin, a to 
ideálně prostřednictvím profesionální 
organizace, která má o dění přehled.  

„Ať už po mém skonu použije organizace 
peníze kamkoli, vím, že všechny jejich kroky 
jsou vždy smysluplné. Jsem ráda, že mohu 
pomoci,“ říká paní Marta a zasněně dodává: 
„Kéž by nás takových bylo víc.“

Charita Česká Lípa zahájila           
v září roku 2021 nezbytnou 
rekonstrukci Azylového domu 
Jonáš z důvodu téměř 
havarijního stavu budovy.             
V budově, která sídlí v ulici 
Dubická v České Lípě, se 
nachází 40 lůžek pro rodiny           
s dětmi bez střechy nad hlavou, 
což z něj činí největší azylové 
zařízení svého druhu v okrese. 
Tato sociální služba vznikla již              
v roce 2002 a patří                         
k nejpotřebnějším sociálním 
službách na území ORP Česká 
Lípa a Nový Bor. Azylový dům 

Jonáš od roku 2002 pomohl 
přes 700 matkám v životní Fsni 
a 1 300 dětem.  

Celá inves>ční akce obsahovala 
nákup nemovitos> a pozemku 
od města Česká Lípa, následně 
kompletní rekonstrukci celého 
objektu, ve kterém vzniká           
11 samostatných malých bytů 
pro rodiny s dětmi včetně 
zázemí pro personál, prádelny  
a herny pro dě>. Rovněž bude   
v areálu azylového domu 
vybudováno dětské hřiště pro 
ak>vní trávení volného času 
ubytovaných děF. V rámci 

výběrového řízení byla vybrána 
firma Stav Agency s.r.o. ze 
Stráže nad Nisou, která zahájila 
stavební práce v září roku 2021. 
Plánovaný termín dokončení 
inves>ční akce (kolaudace              
a vybavení objektu) je stanoven 
na listopad letošního roku. 

Cena celé inves>ční akce je 
vyčíslena na 38.298.263 Kč          
a bude hrazena z dotačních 
prostředků EU ve výši 
32.014.922 Kč, zbývající částku 
ve výši 6.283.341 Kč musí 
Charita Česká Lípa dopla>t             
z nestátních zdrojů.  

„Proto vynakládáme velké úsilí 
pro získání finanční podpory od 
stálých či nových partnerů, 
kteří se rozhodnou podpořit 
sociální službu, která díky 
novému zázemí může výborně 
fungovat a pomáhat další řadu 
let,“ říká ředitelka Charity Česká 
Lípa Eva Ortová.  

Veřejnost bude mít šanci také 
přispět. V přípravné fází se 
nachází crowdfundingová 
kampaň, díky které budou moci 
dárci financovat do azylového 
domu nákup veškerého 
vybavení, od židliček, po skříně 
či lednice nebo sporáky.

Rekonstrukce azylu jde do finále. Pomůžete?

Klub Koule NZDM a jeho klienI každý 
měsíc v posledním půlroce cestují do 
vybraných světových desInací díky 
Nadačnímu fondu Albert, projektu 
BerMk a zákazníkům, kteří zařídili na 
sklonku loňského roku v hlasovací 
soutěži finanční podporu edukačnímu 
projektu Cesta kolem světa.  

V předchozím půlroce se pomyslně 
létalo do Austrálie, Itálie, Japonska, 
Anglie, Egypta či Mexika, ale slavil se 
také měsíc Romů.  

„Odezvy od děM jsou báječné, stejně tak 
od hostů. Právě tyto akIvity našim 
klientům přináší nové zážitky, našim 
přednášejícím nové zkušenosI a našemu 
klubu potenciální nové klienty, s nimiž 
pak můžeme dělat potřebnou sociální 
práci,“ říká vedoucí nízkoprahového klubu 
Marcela Jeništová.  

Hosty s cestovatelskou přednáškou 
spojenou s fotoprezentací byli například 
místostarosta České Lípy se svou ženou, 
bývalou vedoucí Azylového domu Jonáš, 
která má u proInožců rodinné 
příslušníky, italský usedlík v České Lípě, 
provozovatel pizzerie, kuchař Dário, 
milovník mexické kultury, zastupitel Jakub 
Mencl či bývalý klient klubu, který 
propadl cestování do Egypta.  

V rámci jednotlivých měsíců se 
přednášelo o dané zemi, pouštěly se 
fotografie, videa, ale také se vařily či 
pekly lokální pokrmy a dezerty,                      
v kreaIvních dílnách se vytvářely národní 
symboly či masky, hrály se zábavné 
poznávací hry nebo byly pořádány 
společenské akce v duchu dané země 
jako například benátský karneval.  

Celý projekt Cesta kolem světa potrvá až 
do konce letošního roku.  

Jonáš od roku 2002 pomohl 
přes 700 matek v životní Msni a 
1 300 dětem.  
Celá invesIční akce obsahovala 
nákup nemovitosI a pozemku 
od města Česká Lípa, následně 
kompletní rekonstrukci celého 
objektu, ve kterém vzniká  
11 samostatných malých bytů 
pro rodiny s dětmi včetně 
zázemí pro personál, prádelny a 
herny pro děI. Rovněž bude v 
areálu azylového domu 
vybudováno dětské hřiště pro 
akIvní trávení volného času 
ubytovaných děM. V rámci  

výběrového řízení byla vybrána 
firma Stav Agency s.r.o. ze 
Stráže nad Nisou, která zahájila 
stavební práce v září roku 2021. 
Plánovaný termín dokončení 
invesIční akce (kolaudace  
a vybavení objektu) je stanoven 
na listopad letošního roku.  
Cena celé invesIční akce je 
vyčíslena na 38.298.263 Kč 
a bude hrazena z dotačních 
prostředků EU ve výši 
32.014.922 Kč, zbývající částku 
ve výši 6.283.341 Kč musí 
Charita Česká Lípa doplaIt  
z nestátních zdrojů.  

„Proto vynakládáme velké úsilí 
pro získání finanční podpory 
od stálých či nových partnerů, 
kteří se rozhodnou podpořit 
sociální službu, která díky 
novému zázemí může výborně 
fungovat a pomáhat další řadu 
let,“ říká ředitelka Charity 
Česká Lípa Eva Ortová.  

Veřejnost bude mít šanci také 
přispět. V přípravné fází se 
nachází crowdfundingová 
kampaň, díky které budou 
moci dárci financovat do 
azylového domu nákup 
veškerého vybavení, od 
židliček, po skříně či lednice 
nebo sporáky.  

V roce 2022 děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli      
a můžeme pomáhat prostřednictvím našich služeb českolipským 
a novoborským klientům a ukrajinským uprchlíkům. 
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 Příběh se 
šťastným koncem 
Čtyřčlenná rodina nastoupila na 
přelomu loňského roku po Vánocích 
na Azylový dům Jonáš v Dobranově. 
Rodina zadlužená, otec Milan s trestní 
minulosF a nezaměstnaný, matka Jana 
s minulosF drogovou na rodičovské 
dovolené.  

Potřebovali potravinovou pomoc, byli 
bez financí a jak sami říkají                           
s černočerným beznadějným 
výhledem do budoucna. Co však bylo 
podstatné, nečekali s nataženou 
rukou.  

„Nejhorší pro mne jako muže s 
rodinou byla skutečnost, že selhávám 
jako chlap. Chlap, který má mít otěže 
svého života pevně v rukách a který 
má zabezpečovat a chránit svojí 
rodinu před bídou. A já byl místo toho 
na kolenou,“ říká Milan, otec od 
rodiny, když vzpomíná na okamžiky, 
kdy věděl, že azylový dům je jediné 
řešení. 

Pod vedení pracovnic se rodiče začali 
postupně stavět na vlastní nohy. 
Nebyla to jednoduchá cesta. Byla 

potřeba pomoci s návštěvou                  
a evidencí na patřičných úřadech, 
dlouhodoběji s nimi komunikovat, 
vyřešit dluhy i staré životní neduhy, 
shánět práci, dětského lékaře, 
volnočasový kroužek pro starší dítě,      
i nadcházející mateřskou školu či 
všFpit návyky nutné k zajištění chodu 
domácnos>.  

„Kolek>v sociálních pracovnic 
Azylového domu Jonáš – vstřícnost, 
vlídné slovo, rada, úsměv, to vše mě 
nakoplo a já se dal s hlavou 
vzpřímenou do boje,“ říká Milan.  

Otec si po několika brigádách našel 
stálé zaměstnání v nedalekém městě, 
matka si osvojila péči o dě>                    
a domácnost, navíc získala na začátku 
nového roku, po nástupu dítěte do 
mateřské školy, vlastní zaměstnání. 
Když se naskytla příležitost 
odstěhování do podnájmu díky 
nadačnímu příspěvku na kauci, 
pracovnice věděly, že to rodina 
zvládne.  

„Spousta příběhů a kapitol našich 
životů nekončí happyendem. Ten můj 
však ano,“ dodává Milan. 

>>> Celý příběh očima pana Milana 
naleznete na našem webu.

Na Sociální ubytovně 
uklízí okolí a vzdělávají 

Na Sociální ubytovně 
zapojují pracovnice ve 
spolupráci se sociálně 
ak>vizačními službami 
pro rodiny s dětmi 
Startér a Azylovým 
domem Jonáš své 
klienty do různých 
volnočasových 
venkovních ak>vit. 

Již počtvrté od května 
letošního roku vyrazily 
dě> do přilehlých lesů 
a luk na sběr odpadků, 
kterých je tu vždy dost 
z kontejnerů od 

blízkých supermarketů,                
z nezavřených popelnic 
i od lidí. 

Každý měsíc dostávají 
dě> za od pracovnice 
ubytovny za odměnu 
sladkou úplatu. 
Zároveň si s nimi 
pracovnice u sbírání 
odpadků povídání           
o nějakém tématu 
(stromy, zvířata, kvě>ny 
atd.) a při pěkném 
počasí vše zakončují 
piknikem. 

Letem 
charitním 
světem 
Maminka samoživitelka 
pracuje na Charitě Česká 
Lípa i přes svůj zdravotní 
hendikep na zkrácený 
úvazek pozici uklízečky.  
Potřebovala nutně vyřešit 
ubytování pro sebe a svou 
dceru. Bydlení u maminky 
resp. babičky bylo již 
prostorově neúnosné. To se 
podařilo díky nadaci Terezy 
Maxové, díky 
jednorázovému příspěvku 
na bydlení v hodnotě 14.000 
Kč. Stejný příspěvek byl díky 
úspěšné žádos> i získán pro 
maminku s čtyřměsíčním 
synem. >>> Na 1. ročníku 
kulturně sportovní akce 

Romale pořádané na 
Ploužnici pro dě] z celého 
kraje získali klien] z Klubu 
Koule NZDM první místo ve 
fotbalovém turnaji. Pohár 
se nově skví na polici               
v hlavní místnos] klubu. 
Gratulujeme. >>> Ve sbírce, 
kterou uspořádala Diecézní 
charita Litoměřice na pomoc 
lidem zasaženým požárem 
Národním parku České 
Švýcarsko se od 27. 7.               
k 20. 9. vybralo 497.630 Kč. 
>>>  V rámci letošního léta 
se naši dobrovolníci 
zúčastnili hned osmi 
skvělých akcí, na kterých se 
smažila Charitní palačinka   
a nově také vafle. Celkově 
tak byly podpořeny služby 
nízkoprahové zařízení pro 
dě] a mládež a azylový 
dům částkou 67.897 Kč. >>> 

Sociálně ak>vizační služby 
Startér zprostředkovali velké 
množství materiální pomoci, 
potravin, nábytku                      
a základních hygienických 
potřeb i školních pomůcek 
rodinám s dětmi ve finanční 
Fsni. >>>   
Vedoucí našich sociálních 
služeb se účastnily odborné 
stáže v Komunitním centru 
Kostka v Krásné Lípě. 
Pracovnice a pracovníci 
společně sdíleli své 
zkušenos] nejen z běžné 
praxe, ale také                            
z mimořádných událosh,         
z pandemie Covid–19                
a uprchlické krize. V říjnu se 
naopak Charita Česká Lípa 
stane hos]telem                        
a představí pracovníkům 
komunitního centra své 
služby.  

Kalendář akcí  
!   17. 9. | PALAČINKA NA 
CITY CROSS RUN & WALK 
(nám. TGM) 

"   17. 9. | VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY NA ROCK FOR ZUŠ 
(hrad Lipý) 

#  19.–21. 9. | DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (Klub 
Koule NZDM, Dubická 992, Česká 
Lípa) 

$  7. 10. | STÁNEK NA 
ORIENTAČNÍM BĚHU PO 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
(Startér, tř. TGM 46, Nový Bor) 

%  17.–21. 10. | TÝDEN 
NÁHRADNÍHO RODIČOVSTVÍ 
(nám. Dr. E. Beneše, Česká Lípa) 

Na Sociální ubytovně 
zapojují pracovnice ve 
spolupráci se sociálně 
akIvizačními službami 
pro rodiny s dětmi 
Startér a Azylovým 
domem Jonáš své 
klienty do různých 
volnočasových 
venkovních akIvit.  

Již počtvrté od května 
letošního roku vyrazily 
děI do přilehlých lesů 
a luk na sběr odpadků, 
kterých je tu vždy dost 
z kontejnerů od 

blízkých supermarketů, 
z nezavřených popelnic 
i od lidí.  

Každý měsíc dostávají 
děI od pracovnice 
ubytovny za odměnu 
sladkou úplatu. 
Zároveň si s nimi 
pracovnice u sbírání 
odpadků povídá                
o nějakém tématu 
(stromy, zvířata, kvěIny 
atd.) a při pěkném 
počasí vše zakončují 
piknikem.  

Čtyřčlenná rodina nastoupila na 
přelomu loňského roku po Vánocích do 
Azylového domu Jonáš v Dobranově. 
Rodina zadlužená, otec Milan s trestní 
minulosM a nezaměstnaný, matka Jana  
s minulosM drogovou na rodičovské 
dovolené.  

Pod vedením pracovnic se rodiče začali 
postupně stavět na vlastní nohy. Nebyla 
to jednoduchá cesta. Byla  

volnočasový kroužek pro starší dítě 
i nadcházející mateřskou školu či všMpit 
návyky nutné k zajištění chodu 
domácnosI.  

Maminka samoživitelka 
pracuje na Charitě Česká 
Lípa i přes svůj zdravotní 
hendikep na zkrácený úvazek 
na pozici uklízečky. 
Potřebovala nutně vyřešit 
ubytování pro sebe a svou 
dceru. Bydlení u maminky, 
resp. babičky bylo již 
prostorově neúnosné. To se 
podařilo díky nadaci Terezy 
Maxové, díky jednorázovému 
příspěvku na bydlení                  
v hodnotě 14.000 Kč. Stejný 
příspěvek byl díky úspěšné 
žádosI získán i pro maminku 
s čtyřměsíčním synem. >>> 
Na 1. ročníku kulturně 
sportovní akce  

Romale pořádané na Ploužnici 
pro dě> z celého kraje získali 
klien> z Klubu Koule NZDM 
první místo ve fotbalovém 
turnaji. Pohár se nově skví na 
polici 
v hlavní místnos> klubu. 
Gratulujeme. >>> Ve sbírce, 
kterou uspořádala Diecézní 
charita Litoměřice na pomoc 
lidem zasaženým požárem         
v Národním parku České 
Švýcarsko se od 27. 7.  
k 20. 9. vybralo 497.630 Kč.  
>>> V rámci letošního léta se 
naši dobrovolníci zúčastnili 
hned osmi skvělých akcí, na 
kterých se smažila Charitní 
palačinka 
a nově také vafle. Celkově tak 
byly podpořeny služby 
nízkoprahové zařízení pro dě> 
a mládež a azylový dům 
částkou 67.897 Kč. >>>  

  

Sociálně akIvizační služby 
Startér zprostředkovaly velké  

„Nejhorší pro mne jako muže s rodinou 
byla skutečnost, že selhávávám 

V roce 2022 děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli      
a můžeme pomáhat prostřednictvím našich služeb českolipským 
a novoborským klientům a ukrajinským uprchlíkům. 
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Katja utekla                          
z bombardované 
Ukrajiny v polovině 
března. V počátku 
těhotenství                           
a s vědomím, že opoušF 
svůj dům, rodiče i svého 
přítele.  
„Vzala jsem si 
nejnutnější věci a se 
sestrou a malou neteří 
jsme postupně dojely 
přes ukrajinsko-polské 
hranice hromadným 
svozem uprchlíků až do 
České Lípy. Bez kontaktů 
a zbytku rodiny, která 
zůstala na Ukrajině. Zde 
zůstal i můj partner, 
protože narukoval.“ 
popisuje Katja svou 
situaci. 
Od dubna pracovala         
v Charitě jako asistentka 
pro komunikaci                   
s Ukrajinou. 
Ačkoli celou dobu věřila, 
že rodit bude doma        

v Dnipru, v srpnu 
nastoupila v České Lípě 
na plánovanou 
mateřskou dovolenou       
a 19. srpna se jí narodil 
krásný a zdravý syn 
Mark. 
Přejeme Katje, Markovi  
i celé její rodině brzké 
shledání.

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 Fsni, volnočasový prostor pro dě> z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro dě] a mládež, 
Šatníky v České Lípě, Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované dě>, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny, 
sociálně ak>vizační služby pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem se zdravotním pos>žením a lidem znevýhodněným na trhu práce. 
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

Naše kolegyně, 
ukrajinka Katja má 
potomka 

Katja pracovala            
v Charitě 
díky projektu 
Pomozte dětem          
a NROS. Od dubna 
pomohla spolu            
s Charitou více než 
500 maminkám           
a 600 dětem 
ubytovaným na 
Českolipsku                   
s poskytnuFm 
oblečení, potravin, 
pomoci u lékařů, ve 
školách a školkách. 

Lidé v naší organizaci 
Marcela 
Jeništová 
Již šest let pracuje Marcela Jeništová  
v registrované sociální službě,                 
v nízkoprahovém Klubu Koule NZDM 
na pozici sociální pracovnice.  
„Nejprve jsem v klubu začala jako 
dobrovolník, pak jako prak>kantka 
při studiu. Když mi přišla nabídka, 
abych po škole nastoupila, neváhala 
jsem,“ říká drobná slečna, která si 
však v případě potřeby umí sjednat 
pořádek.  
Ačkoli si v rámci své praxe vyzkoušela   
i práci v azylovém domě pro matky          
s dětmi, od začátku věděla, že chce 
pracovat v nízkoprahu. Tam poslední 
čtyři roky dělá také vedoucí. Stále je 
však v přímém kontaktu s klienty              
v klubu i v terénu. 
„Nabíjí mě jejich nadšení při 
ak>vitách, které pro ně připravíme. 
Když navíc potom vidím, jak je to 
posouvá, rozvíjí, to je skvělé. Stejně 
tak jsem ráda, když se mi svěří                  
s problémem a já jim můžu být na 
blízku,“ říká s nadšením Marcela, 
ačkoli sama uznává, že je pro ní práce 
mnohdy stresující a vyčerpávající. 
„Ty dě> a mladiství, kteří k nám 
chodí, by se bez nás toulali v ulicích. 

Aby za námi do klubu přišli, musíme 
jim dát volný prostor, ale zároveň          
s nimi navazovat vztah a to tak tak 
důvěrný, abychom pak mohli být 
jejich oporou při problémech. 
Mnohdy jsme to>ž > jediní, kteří je       
v životě mo>vují nebo jim dávají rady 
a pomáhají jim v životních 
rozhodováních i trápeních.“  
Když má Marcela práce nad hlavu, 
pomáhá ve svém volnu jako 
dobrovolník ve stánku s Charitní 
palačinkou a na dalších charitních 
akcích, což je podle ní výborná 
terapie pro> vyhoření. 
V Charitě pracuje moc ráda, i proto, 
že má možnost vzdělávat se nad 
rámec povinného vzdělávání. „Paní 
ředitelka v tom vidí velký přínos jak 
pro organizaci, službu, tak                         
i zaměstnance samotného. Například 
za možnost absolvování výcviku 
zaměřeného na kompetence 
kontaktní práce jsem jí velice 
vděčná,“ dodává Marcela. 

Forvia a vozy 
plné darů 

Zaměstnanci firmy Forvia přivezli do 
Charity Česká Lípa dvě vozidla dárků, 
oblečení, školních potřeb a potravin 
určených pro klienty charitních služeb  
a pro potřeby organizace. 
„Těší mě, že máme ve firmě Forvia 
angažované kolegy, které zajímá, co se 
kolem nich děje. Věřím, že společným 
úsilím dokážeme měnit věci kolem 
sebe každý den a je jen na nás, kam 
svoji energii nasměrujeme,“ říká HR 
manažerka Kristýna Millon (na 
fotografii), iniciátorka sbírky a také 
dlouhodobá podporovatelka 
charitních ak>vit.

Naše kolegyně, 
Ukrajinka Katja, má 
potomka

Katja pracovala 
v Charitě 

díky projektu Pomozte 
dětem 

a NROS. Od dubna 
pomohla spolu  

s Charitou a velkému 
množství dárců více 
než 500 maminkám 

a 600 dětem 
ubytovaným na 

Českolipsku  
s poskytnu^m 

oblečení, potravin, 
pomoci u lékařů, ve 
školách a školkách.  

V roce 2022 děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli      
a můžeme pomáhat prostřednictvím našich služeb českolipským 
a novoborským klientům a ukrajinským uprchlíkům. 




