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II.

          Úvodní slovo

       Opìt je za námi další rok, který byl plný událostí,
tu  pøíznivých, tu nepøíznivých. Každopádnì nás uplynulý
rok 2008 opìt posunul o nìco dál. Pøinesl nám  nové
poznatky a zkušenosti. I pøes mnoho složitých situací jsme
se neustále zamìøovali na zkvalitòování našich služeb ve
prospìch klientù ve všech projektech Farní charity. Motto
naší organizace zní: „Potøební jsou smyslem naší práce“,
a právì k naplnìní tohoto motta jsme vyvíjeli maximální
úsilí, a to nejen pøi nelehkém shánìní penìz, ale i v boji s
úøedním šimlem, který nám v závìru roku zpùsobil
mnoho strastí .                          

Podìkování

     

          Na následujících stránkách se mùžete doèíst, co nám rok 2008 dal a co naopak vzal. Snažili jsme se 
pro Vás pøipravit materiál, který Vás ve zkratce provede naší loòskou èinností a pøiblíží Vám práci v oboru, 
která není jednoduchá a klade na své zamìstnance vysoké profesní i morální nároky. S krizí, která se 
nevyhnula ani nám, je toto vypìtí mnohem vìtší. Pøesto nám všem stojí za to sloužit a pomáhat lidem 
v nouzi.
          V dobré víøe  v Boha a ve Vás, kteøí nás podporujete, vìøíme, že naše smysluplné dílo nezanikne a 
bude nadále prospívat a sílit.  

          Je mou milou povinností podìkovat všem, kteøí podporují Farní charitu. Také díky Vám se nám daøí 
mìnit neutìšené lidské osudy.
          Dìkuji otci biskupovi Mons. P. Posádovi, panu dìkanovi øímskokatolické církve V. Matìjkovi, faráøi 
Evangelické církve M. Lukáškovi, p. Bošovi z Jednoty bratrské a všem duchovním, kteøí nám pomáhají 
svou službou a motlitbou. Dìkuji øeditelce Diecézní charity Rùženì Kavkové a kolektivu jejich 
spolupracovníkù.
          Za finanèní spoluúèast na jednotlivých projektech dìkuji Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR, 
Ministerstvu vnitra ÈR, Krajskému úøadu Libereckého kraje, Správì uprchlických zaøízení MV ÈR, Úøadu 
práce v Èeské Lípì, Mìstu Èeská Lípa.
          Upøímnì pak dìkuji všem partnerùm, sponzorùm a dárcùm, kterým není lhostejný osud druhých lidí. 
V neposlední øadì podìkování patøí také všem dobrovolníkùm a zamìstnancùm Farní charity, kteøí obìtavì 
a na profesionální úrovni pomáhají tìm, kteøí pomoc naléhavì potøebují. 
          Vìøím, že i Vás naplòuje krásný a obohacující pocit z pomoci tìm nejpotøebnìjším. 

          S úctou Eva Ortová – øeditelka  FCHCL 
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III.

          POSLÁNÍ, VZNIK, PÙSOBNOST, STRUKTURA

           Farní charita Èeská Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva 
a souèástí øímskokatolické církve. Byla založena litomìøickým diecézním biskupem dne 1. bøezna 1999 
s vlastní právní subjektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litomìøice, je èlenem Sdružení Charity Èeské 
republiky a mezinárodní organizace CARITAS.  Øídí ji její øeditelka, poradními orgány jsou rada Farní 
charity a  ekonomická rada Farní charity, pøímým nadøízeným je øeditelka Diecézní charity Litomìøice.
           Posláním Farní charity je pomoc potøebným a trpícím ve smyslu uèení církve, podle vzoru Ježíše 
Krista, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
           Organizace svou èinnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kolegiích, které se konají 
v rámci Charity Èeské republiky a spoleènì zamìøených projektù. Organizace si za dobu své pùsobnosti 
získala respekt, dobré jméno a uznání od dalších spolupracujících subjektù. Dùležitým faktorem je rovnìž 
kvalitní pracovní tým a jeho funkèní struktura. 
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IV.

        PØEHLED PROJEKTÙ FARNÍ CHARITY ÈESKÁ LÍPA V ROCE 2008

DÙM JONÁŠ – DÙM PRO MATKY S DÌTMI V TÍSNI
Poskytuje komplexní pomoc a péèi ženám a matkám s dìtmi, které se ocitly v tísni a obìtem domácího násilí. 

KLUB VELRYBA – KLUB PRO DÌTI
Klub Velryba je souèástí projektu Dùm Jonáš – dùm pro matky s dìtmi v tísni. Jeho služeb využívají dìti
souèasných i minulých klientek. 

CHRÁNÌNÁ DÍLNA JONÁŠ
Poskytuje pracovní pøíležitosti zdravotnì handicapovaným lidem.

AKTIVITY PRO CIZINCE
V Záchytném zaøízení pro cizince v Bìlé-Jezové je umístìn humanitární sklad ošacení a v Pobytovém støedisku
ve Stráži pod Ralskem probíhají volnoèasové aktivity.

PORADNA PRO DLOUHODOBÌ LEGÁLNÌ USAZENÉ CIZINCE NA ÚZEMÍ  ÈR
Poskytuje sociálnì-právní poradenství, asistence a podle možností i materiální pomoc.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Slouží pøevážnì sociálnì potøebným klientùm a je pøístupný každému, kdo potøebuje materiální pomoc.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Zajiš�uje odvoz zdravotnì handicapovaných dìtí do škol.

SBÍRKY

FARNÍ CHARITA 
ÈESKÁ LÍPA
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V.

          DÙM JONÁŠ - DÙM PRO MATKY S DÌTMI V TÍSNI

          Pøíbìh klientky

Poèet uživatelù služeb za rok 2008

Poèet klientek 37 Poèet dìtí 77 109Žádosti o službu

Psycholog 13 Právník 5 4Teolog

       Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezletilými nebo nezaopatøenými dìtmi v tísni, 
obèanùm ÈR a cizincùm s trvalým pobytem na území ÈR, kteøí komunikují èesky. Klientkám bylo 
poskytováno placené azylové ubytování, a to pøechodnì, maximálnì po dobu 1 roku. Také v uplynulém roce 
byly klientky podporovány individuálnì v rùzných oblastech, jako napøíklad ve vedení domácnosti, 
výchovì a péèi o dìti, uplatnitelnosti na trhu práce, v mezilidských vztazích, sebeprezentaci, v orientaci pøi 
získávání a zpracování informací potøebných pro život. Rovnìž v loòském roce jsme klientkám  poskytli 
využití doprovodných služeb – psychologa, právníka a teologa. 
        V projektu pracovalo celkem 8 pracovníkù: 3 sociální pracovníci, vèetnì vedoucí a 5 pracovníkù 
v sociálních službách, vèetnì 1 pracovníka Klubu Velryba. 

Pìtatøicetiletá matka tøí dìtí, která se stala obìtí domácího násilí, odmítla nadále od svého partnera snášet 
psychické týrání a neustálé obviòování ze stykù s jinými muži. Rozhodla se svou situaci øešit. Vyhledala 
pomoc našeho zaøízení Dùm Jonáš – dùm pro matky s dìtmi v tísni, ve kterém po dobu svého pobytu 
intenzivnì pracovala, za pomoci pracovníkù zaøízení i doprovodných služeb, na øešení svých problémù. Po 
devíti mìsících se jí podaøilo získat vlastní bydlení, ale doposud využívá služeb psychologa z Domu Jonáš. 
Díky naší pomoci a podpoøe a intenzivnímu snažení a odhodlání klientky samotné o zmìnu své situace, se jí 
daøí nacházet cestu k lepšímu a plnohodnotnìjšímu životu pro sebe a své dìti. 

Využití doprovodných služeb v roce 2008
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Vedle Domu Jonáš vyrostl bìhem mìsíce kvìtna Jonášek – domeèek pro dìti. Peníze
na jeho poøízení nám poskytla nadace EURONISA.
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      KLUB  VELRYBA  – KLUB  PRO DÌTI

             Klubová èinnost probíhala v rámci projektu Dùm Jonáš – dùm pro matky s dìtmi v tísni,  využívaly ji 
školní dìti našich klientek, a to ve vìku od 6 do 15 let. Dìti pocházely z rùzného prostøedí s øadou negativních 
zkušeností a zážitkù. Proto bylo nutné s nimi pracovat jak individuálnì, tak ve skupinì. 

Zhruba polovina dìtí, docházejících do klubu, byla ubytována v Domì Jonáš. Docházení do klubu 
jsme  umožòovali i dìtem, které u nás byly ubytované již døíve a které nabídku klubu nadále rády využívaly. Z 
dùvodù omezené kapacity klubu a zámìrù jeho èinnosti, jsme službu cílenì dále nenabízeli. Klub byl pro dìti 
otevøen od pondìlí do ètvrtka (12.00 – 16.00 hodin). V pondìlí a v úterý navštìvovaly klub všechny dìti, støeda 
byla vyhrazena dívkám a ètvrtek chlapcùm. 

Klub dìtem poskytoval bohatou nabídku volnoèasových aktivit, jednorázové akce a miniprojekty. 
Jednalo se o rùzné sportovní hry a soutìže, spoleèenské hry, výtvarné aktivity a další èinnosti specifické pro 
chlapce nebo dívky. Dìti byly vedeny ke vzájemné spolupráci, uèily se øešit konflikty pøimìøeným a 
rozumným zpùsobem, dále respektovat pravidla, vážit si vìcí a práce druhých.  V této podobì se klub velmi 
osvìdèil, jeho cílem bylo ukazovat dìtem kladný mravní vzor, zlepšovat jejich hygienické návyky, vést je k 
samostatnosti a rùzným dovednostem.

Smysluplným využitím volného èasu klub v dìtech podporoval kladný postoj ke vzdìlávání a k 
práci. Svou pestrou nabídkou trávení volného èasu dìtí klub preventivnì pùsobil proti kriminalitì mladistvých 
a pomáhal vytváøet kladný vztah k životním hodnotám. V uplynulém roce bylo èinností klubu zasaženo 29 dìtí, 
prùmìrná úèast 6 dìtí, prùmìrný vìk 10 let.

      Výuka stolování       Fotbalový zápas
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      CHRÁNÌNÁ DÍLNA JONÁŠ

          Chránìná dílna Jonáš je projektem Farní charity Èeská Lípa s místní pùsobností od roku 2004. Jejími 
zamìstnanci byli lidé se zdravotním postižením, kteøí pobírají èásteèný nebo plný invalidní dùchod a pracují na 
zkrácený pracovní úvazek. V roce 2008 zamìstnávala dílna 15 osob vèetnì mistrové. 

Koncem mìsíce èervence se dílna ocitla ve vážných problémech, které spoèívaly v naprostém 
útlumu v pøísunu trvalých a dlouhodobých pracovních zakázek od našich stálých zadavatelù (PVO s.r.o. 
Zákupy,  SCA PACKAGING ÈR s.r.o. Nový Bor). Organizace operativnì vytvoøila pro zamìstnance dílny 
náhradní pracovní program, který zahrnoval nabídku jednoduchých prací (úprava zelenì, úklid venkovních 
prostor, apod.), kterou pak využilo 15 organizací a firem, a to zhruba do listopadu 2008. 

V mìsíci záøí jsme navázali spolupráci s firmou nectec Automotive s.r.o. Èeská Lípa, která zadávala 
dílnì práci do konce roku. Pak už zùstaly prostory dílny témìø opuštìné. Pro zamìstnance dílny se daøilo 
zajiš�ovat pouze krátkodobé pracovní zakázky. 
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Statistické údaje – humanitární šatník v Bìlé – Jezové pro klienty Záchytného zaøízení 

Mìsíc Poèet klientù Poèet kusù ošacení

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

CELKEM

88

58

63

111

81

105

158

128

154

102

153

84

1285

396

232

372

455

274

467

725

566

718

422

690

378

5695

        V Bìlé-Jezové provozuje Farní charita Èeská Lípa humanitární sklad ošacení.

Naše organizace spolupracovala se Správou uprchlických zaøízení MV ÈR, a to:

v Pobytovém a integraèním støedisku ve Stráži pod Ralskem, kde jsme pro dìtské klienty pravidelnì 
organizovali volnoèasové aktivity. Jednalo se o rùzné sportovní hry, organizování zábavných odpolední se 
stolními a spoleèenskými hrami a výtvarné èinnosti. Naši nabídku jsme se snažili aktuálnì pøizpùsobovat 
poptávce klientù. Dále klienti tohoto støediska mìli možnost navštìvovat charitní šatník v Èeské Lípì.

Na základì požadavku SUZ MV ÈR budou tyto aktivity pro cizince ukonèeny nejpozdìji ke 30. 6. 2009.

v  Záchytném zaøízení pro cizince v Bìlé – Jezové jsme 1x týdnì provozovali humanitární sklad šatstva. 
Klienti zaøízení si podle potøeby vybrali vhodné obleèení, které jsme získávali z laskavých darù od našich 
spoluobèanù. Pro klientky byla pøipravována také 1x týdnì volnoèasová aktivita, nejèastìji se jednalo o 
pletení a háèkování.

      AKTIVITY PRO  CIZINCE
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PORADNA PRO DLOUHODOBÌ LEGÁLNÌ USAZENÉ
CIZINCE NA ÚZEMÍ ÈR

Èinnost poradny byla zahájena v roce 2001.
Všechny èinnosti Poradny smìøovaly k usnadnìní integrace cizincù do naší spoleènosti, ke zmíròování jejich 
pocitu vylouèení, k pochopení kulturních rozdílù, k orientaci v právním a sociálním systému ÈR.
Svým klientùm v roce 2008 Poradna poskytovala tyto služby:

-   poskytnutí hmotné pomoci
-   poskytnutí pomoci pøi sepsání strukturovaného životopisu
-   organizované setkání s majoritní vìtšinou
-   poskytnutí pomoci pøi výuce èeského jazyka
-   volnoèasové aktivity
-   pøestìhování do integraèního bytu

poskytnutí informací

-   o bydlení
-   o zdravotnických zaøízeních
-   o pracovních místech
-   o rekvalifikaci
-   o podnikání v ÈR
-   o sociálních dávkách
-   o školských zaøízeních
-   o volnoèasových aktivitách pro dìti
-   o právním systému v ÈR
-   o kurzech èeského jazyka

V tomto roce jsme poskytli pomoc 48 klientùm, z toho 28 klientùm opakovanì. 
Klienti pocházeli z 12 zemí (Èeèensko, Bìlorusko, Arménie, Irák, Kyrgyzstán, Uzbekistán, 
Moldávie, Rusko, Ukrajina, Mongolsko, Bosna a Hercegovina, Myanmar).
Èinnost poradny byla ukonèena k 31. 12. 2008.

asistence

-   na úøadì – Úøad práce, Mìstský úøad, pošta, apod.
-   u lékaøe
-   u právníka
-   u psychologa
-   pøi vyjednávání se zamìstnavatelem
-   u ÈEZ
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CHARITNÍ ŠATNÍK

               Šatník, který Farní charita provozuje již nìkolik let, je umístìn v pøízemních prostorách Domu Jonáš - 
dùm pro matky s dìtmi v tísni. Jeho služeb v roce 2008 využívaly pøedevším klientky s dìtmi, ubytované 
v Jonáši. Šatník dále sloužil k zásobování humanitárního skladu šatstva v Záchytném zaøízení v Bìlé-Jezové a 
dále byl k dispozici cizincùm, kteøí žili v Pobytovém a integraèním støedisku ve Stráži pod Ralskem.

V loòském roce byly služby šatníku nabídnuty prostøednictvím sociálního odboru MÚ Èeská Lípa 
sociálnì slabým obèanùm. Na základì poukázky od sociálního pracovníka pøíslušného odboru, byl umožnìn 
odbìr potøebných vìcí. Šatník byl k dispozici pøedevším lidem v tísni. Jeho pravidelná otevírací doba byla 
v pondìlí a ve støedu od 10.00 do 14.00 hodin.

Šatník byl zásobován z laskavých darù našich spoluobèanù, kteøí k nám své odložené vìci pøinášeli. 
Klient, který prokázal sociální potøebnost, získal písemné doporuèení od pøíslušného odboru Mìstského úøadu 
nebo od Obecního úøadu èi od vedoucí Domu Jonáš a vybrané zboží dostal zdarma. V pøípadì, že klient nemìl 
písemné doporuèení, zaplatil dle platného ceníku symbolické ceny. Vybrané finanèní prostøedky sloužily 
k èásteènému pokrytí provozních nákladù.
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SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Projekt Sociální automobil Farní charita provozuje již druhým rokem. Sloužil k pøepravì postižených 
dìtí do školy nebo ze školy. Cílovou skupinou projektu byly dìti se zdravotním postižením -  žáci mateøských, 
základních a støedních škol se stálým bydlištìm v blízkosti svozových mìst a obcí (Èeská Lípa, Nový Bor, Svor, 
Kamenický Šenov, Polevsko, Mimoò, Zákupy, Jestøebí, Staré Splavy a Zahrádky).

Projekt zabezpeèovali dva øidièi dvou sociálních automobilù znaèky Ford Tranzit, konstrukènì 
pøizpùsobených k pøevozu tìlesnì handicapovaných dìtí (vozíèkáøù), a to pravidelnì po celý rok, vyjma 
prázdnin a svátkù. Financování projektu bylo vícezdrojové. Zahrnovalo pøíspìvky zúèastnìných mìst a obcí, 
nadaèní pøíspìvky, sponzorské dary a èásteènou úhradu jízdného od rodièù. 

Význam Sociálního automobilu byl nezastupitelný pro sekundární cílovou skupinu – rodiny se 
zdravotnì handicapovaným dítìtem, jakož i pro primární skupinu, tedy dìti samotné. Poskytl øadì rodin, které 
nebyly schopny zajistit dopravu dítìte vlastními prostøedky, výrazné èasové a finanèní odlehèení jejich tíživé a 
mnohdy komplikované situace. Dìtem pak projekt umožnil zlepšovat svou samostatnost pøi cestování bez 
pøítomnosti rodinného pøíslušníka a pomohl jim utužovat sociální vztahy mimo školu a rodinu. Snížila se tak 
jejich sociální izolace. 
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008

    Tradièní Tøíkrálovou sbírku organizaènì zajiš�ovala Farní charita již po osmé. Do tøíkrálových pokladnièek 
se podaøilo od hodných lidí vykoledovat 32.335 korun. Èást z tohoto výtìžku pomohla jejímu  projektu Dùm 
Jonáš – dùm pro matky s dìtmi v tísni. Právì díky Tøíkrálové sbírce se v nìm klientky se svými ratolestmi 
doèkaly nových peøin a polštáøù. 

14



VI.

ZPÙSOBY FINANCOVÁNÍ A EKONOMICKÉ INFORMACE

     Financování projektù bylo vícezdrojové. Farní charita získávala finanèní prostøedky z dotací MPSV ÈR, 
MV ÈR, strukturálních fondù EU (OPRLZ - Globálního grantu), Krajského úøadu Libereckého kraje, Mìsta 
Èeská Lípa, Úøadu práce Èeská Lípa, Správy uprchlických zaøízení MV ÈR, NADACE EURONISA, 
NADACE TEREZY MAXOVÉ a ze sponzorských darù od regionálních firem a drobných dárcù. Pracovali 
jsme také s pøíspìvky mìst a obcí zúèastnìných na našich projektech.

Našimi stálými a pravidelnými partnery a sponzory jsou 
Johnson Controls AUTOBATERIE, spol. s r.o. Èeská 
Lípa a Jizerské pekárny, spol. s r.o. Èeská Lípa.
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12. 2008
Výpoèet položek proveden podle vyhlášky è. 504/2002 Sb.
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12. 2008
Výpoèet položek proveden podle vyhlášky è. 504/2002 Sb.
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Pøehled organizaèní struktury :

Pozice v organizaci Poèet pracovníkù Pøepoètený úvazek

øeditel organizace

administrativní pracovníci

sociální pracovníci

pracovníci v sociálních službách

dìlníci chránìné dílny

øidièi, údržbáø

psycholog

CELKEM

1,00

2,00

3,00

8,00

14,00

2,00

1,00

31,00

0,75

1,50

3,00

6,00

10,00

1,50

0,25

23,00

Komentáø k úèetní závìrce roku 2008:

V tomto období byl poøízen dlouhodobý hmotný majetek - osobní automobil z dotace Krajského úøadu 
Libereckého kraje  299  tis. Kè. 
V úèetním období 2008 jsme v pravidelných splátkách provádìli úhradu závazkù z roku 2007 vùèi Mìstu Èeská 
Lípa a Finanènímu úøadu.
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ZPRÁVA   NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU  ÚÈETNÍ  ZÁVÌRKY

Ovìøili jsme pøiloženou úèetní závìrku Farní charity Èeská Lípa, tj. rozvahu k 31. 12. 2008, výkaz 
zisku a ztráty za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a pøílohu této úèetní závìrky, vèetnì popisu použitých 
významných úèetních metod. 

Domníváme se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení našeho 
výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace 
veøejné církevní právnické osoby – Farní charity Èeská Lípa k 31. 12. 2008 a nákladù, výnosù a 

výsledku jejího hospodaøení a penìžních tokù za rok 2008 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy.

Významná zjištìní a poznámky auditora ke zprávì o ovìøení úèetní závìrky Farní charity 
Èeská Lípa za rok 2008

Údaje vykázané v rozvaze, výkaze ziskù a ztrát a v pøíloze k úèetní závìrce, navazují na údaje vykázané 
v úèetnictví spoleènosti a jsou doloženy fyzickou a dokladovou inventarizací.

Organizace prùbìžnì novelizuje své interní smìrnice a pøedpisy pro øádné vedení úèetnictví a jeho následnou 
vnitøní kontrolu.

Úèetní jednotka èerpala pøidìlené dotace a pøíspìvky v souladu se stanovenými podmínkami, úètovala je 
v souladu s èeskými úèetními pøedpisy a provedla s jejich poskytovateli zúètování a vypoøádání ve stanovených 
termínech.

Audit corporation, spol. s r.o., Váòova 3180,
Kladno, PSÈ 272 00
Èíslo osvìdèení o zápisu do seznamu
auditorských spoleèností 074

Ing. Jaroslav Rajtora,
Èíslo osvìdèení o zápisu do seznamu
auditorù 081

V Kladnì dne 10. èervna 2009
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VII.

DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY

              Také v loòském roce jsme aktivnì spolupracovali na komunitním plánování poskytování sociálních 
služeb ve mìstì Èeská Lípa. Zviditelòovali svou èinnost v mediálních kampaních, a to jak v tištìných zprávách a 
èláncích v tisku, tak i získáváním nových partnerù a sponzorù ke spolupráci a poøádání spoleèných akcí ve 
prospìch potøebných. 
              Podaøilo se nám napøíklad navázat kontakt s pražským divadlem Ungelt, uskuteènit tøi koncerty se 
Základní umìleckou školou Èeská Lípa, zapojili jsme se do akce „Den charity“ formou Dne otevøených dveøí. 
V rámci klubové èinnosti probìhla Velikonoèní slavnost, Mikulášská a Vánoèní besídka, výlety dìtí do pøírody i 
za poznáním a spousta dalších akcí.  Pokraèujeme v tradici spoleèného poøádání Dne dìtí se spoleèností Johnson 
Controls Autobaterie Èeská Lípa. 

V loòském roce také probìhla masivní kultivace zahrady v areálu organizace, která by se po dalších 
úpravách mohla stát místem k odpoèinku v pøíjemném prostøedí, dále ke spoleèenským, výchovným a kulturnì-
sportovním akcím pro naše klienty, partnery, sponzory, hosty a ostatní veøejnost. 

V závìru loòského roku jsme,  
ve spolupráci se Základní 
umìleckou školou v Èeské Lípì 
a realizaèním týmem MBHB, 
uskuteènili tøi koncerty, jeden v    
Mariánském kostele a dva 
v bazilice Všech svatých (viz 
foto), ve prospìch projektu 
Farní charity – Sociálního 
automobilu, který zajiš�uje 
odvoz zdravotnì postižených 
dìtí do škol.
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Vystoupení dìtí z Klubu Verlyba Taneèní skupina Mirijam

Køes�anská kapela Proti proudu

Ze slavnostního pøedání vozu Škoda Fabia
Combi se radovaly také dìti z Jonáše

       se uskuteènil 26. záøí loòského roku v rámci celorepublikové akce DEN CHARITY. Pøítomní hosté mìli 
možnost seznámit se s èinností a projekty Farní charity, èekal je bohatý program, pohoštìní a drobný dáreèek. 
Souèástí tohoto svátku bylo také slavnostní pøedání vozu Fabia Combi hejtmanem Libereckého kraje, panem 
Petrem Skokanem, do užívání organizace. 

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Rocková kapela CzechOut 
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     V sobotu 7. èervna 2008 se uskuteènil II. roèník DNE DÌTÍ ve spolupráci s naším hlavním sponzorem a 
partnerem, se spoleèností Johnson Controls Autobaterie Èeská Lípa.

Loutková pohádka

     S úpravou zahradních prostor Farní charity nám na jaøe 2008  velmi pomohla firma SaM silnice a mosty, a.s. 
Èeská Lípa a firma Vodovody, kanalizace a stavební práce - Vladimír Jonáš Èeská Lípa

Pøetahovaná lanem
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Dále nás podpoøili:

Jizerské pekárny, spol. s r.o., Èeská Lípa
JUDr. Milan Štìtina – Advokátní kanceláø, Èeská Lípa
Pan Kratochvíl Václav Aleš, Èeská Lípa
Jaroslav Langer – YMY CL, Èeská Lípa
Krofian CZ, spol. s r.o., Dobranov
Haas + Sohn – Rukov s.r.o.
SaM silnice a mosty, a.s., Èeská Lípa
Základní umìlecká škola – MBHB, Èeská Lípa
Mìsto Stráž pod Ralskem
Obec Provodín
Mìsto Zákupy
Mìsto Žandov
Mìsto Mimoò
Mìsto Nový Bor
Mìsto Doksy
Fehrer Bohemia, spol. s r.o., Èeská Lípa
Nemocnice s poliklinikou, a.s., Èeská Lípa
ELGO CZ s.r.o., Èeská Lípa
Paní Lenka Šípová, Lindava
Paní Dagmar Rajsiglová Pihel – MŠ Špièák, Èeská Lípa
Ing. Jaroslava Petrboková, Svor
Ježek software s.r.o., Èeská Lípa
MUDr. Anna Nováková, praktická lékaøka, Èeská Lípa
OD ANDY s.r.o, odd. potravin, Èeská Lípa
Zámeènictví – Melich Martin, Èeská Lípa
Vodovody, kanalizace, stavební práce – Vladimír Jonáš, Èeská Lípa
PD Pavel Dìdek, Èeská Lípa
TROLL computers, Èeská Lípa
MUDr. Tomáš Koèí, Èeská Lípa
VOKA – PÍSEK, pan Tichý, Zahrádky                                                   
Marius Pedersen, a.s., Èeská Lípa
                                                             
a další anonymní dárci   

Všem dárcùm a pøátelùm
Farní charita Èeská Lípa
upøímì dìkuje                                                                           

VIII.

NAŠI PARTNEØI, DÁRCI, PØÁTELÉ CHARITY V ROCE 2008

HLAVNÍ  SPONZOR  A  PARTNER  FARNÍ  CHARITY  ÈESKÁ  LÍPA

25



Kontaktní adresa:
Sídlo:

Dubická 992

Dubická 2189

PARTNERSKÉ KONTAKTY

  Hrnèíøská 721, 470 01  Èeská Lípa 
 Dubická èp. 2189 a Dubická èp. 992, Èeská Lípa

Najdete nás ve dvou navazujících objektech. První objekt, zelené barvy, (Dubická 2189), je v tìsné blízkosti 
celního úøadu. Druhá budova (Dubická 992), sousedí s firmou REKLAMA KLAPKA.

Øeditelka organizace:  Eva Ortová
Tel.: 487 829 870-1, mob.: 775 600 532, e-mail: 

Administrativa:  Dana Radoòská   +   Medializace:  Zdeòka Èermáková 
Tel.: 487 829 871, mob.: 774 116 412, 

Projekt Chránìná dílna Jonáš:  mistr – Tomáš Sedláèek
Tel.: 487 829 874 – dílna, 487 829 871 - kanceláø; e-mail: 

Projekt Sociální automobil:  øeditelka organizace  -  Eva Ortová 
Tel.: 487 829 870-1, mob.: 775 600 532, e-mail: 

Projekt Dùm Jonáš – dùm pro matky s dìtmi v tísni:  vedoucí + zástupce øeditelky – Ing. Blanka 
Krajníková
Tel.: 487 829 872, fax: 487 829 878,  mob.: 776 116 416, e-mail: 
NONSTOP – Tel.: 487 829 873, mob.: 774 116 499, e-mail: 

Charitní šatník:  vedoucí  - Ing. Blanka Krajníková
Tel. 487 829 872, fax: 487 829 878, mob.: 776 116 416, e-mail: 

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: 

Farní charita spolupracuje v Èeské republice s Diakonií ÈCE, United Nations High Commissioner for 
Refugees Czech Republic, OPU, Policií ÈR, cizineckou policií, azylovými zaøízeními MV ÈR, ICN, NROS, 
Krajskou radou humanitárních organizací, Asociací neziskových organizací Libereckého kraje, Sdružením 
azylových domù, státní správou, místní správou a pøíslušnými ministerstvy.                                                                      

reditelna@fchcl.cz

administrativa@fchcl.cz

ch.dilna@fchcl.cz

reditelna@fchcl.cz

dumjonas@fchcl.cz 
nonstop@fchcl.cz

dumjonas@fchcl.cz

www.fchcl.cz 

AKTUÁLNÍ KONTAKTY

IX.

FARNÍ CHARITA 
ÈESKÁ LÍPA
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DIAMO, státní podnik

Stráž pod RalskemMáchova 201, 471 27

tel.: +420 487 851 338
fax: +420 487 851 456
e-mail: diamo@diamo.cz

sanace

rekultivace

èištìní vod

tìžba nerostných surovin

www.diamo.cz
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Text a fotografie:                                     Kolektiv zamìstnancù FCH Èeská Lípa
Grafická úprava:                                     Deus – reklama a produkce
Sazba a pøedtisková úprava:                  Deus – reklama a produkce
Tisk:                                                        Tiskárna Èerný


