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      Dubická čp. 992, Česká Lípa
      (bývalá Mateřská a posléze Zvláštní škola)

      Dubická čp. 2189, Česká Lípa
      (Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni)

I.



Našim klientům bych ráda popřála, 
aby jim naše práce přinesla nejen 
pomoc hmatatelnou, ale aby pro 
ně byla i duchovní kotvou, o kterou 
se v krizových situacích mohou 
kdykoliv opřít.

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

Děkuji otci biskupovi Mons. Janu 
Baxantovi, panu děkanovi římskoka-
tolické církve Viliamovi Matějkovi, 
panu faráři Miroslavu Bošovi z Jed-
noty bratrské a všem duchovním, 
kteří nám pomáhali svou službou 
a modlitbou.

Děkuji ředitelce Diecézní charity 
Litoměřice, paní Růženě Kavko-
vé a celému jejímu pracovnímu 
kolektivu.

Děkuji za finanční spoluúčast na 
jednotlivých projektech Minister-
stvu práce a sociálních věcí ČR, 
Krajskému úřadu Libereckého kraje: 
projektu IP-1 – Služby sociální 
prevence v Libereckém kraji, Úřadu 
vlády ČR, Městu Česká Lípa, Úřadu 

práce v České Lípě, Městským 
a Obecním úřadům, Správě uprch-
lických zařízení MV ČR, Nadaci 
EURONISA, sbírkovému projektu 
České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti - Pomozte 
dětem, Nadaci Charta 77 - příspě-
vek z Konta BARIÉRY.

Děkuji všem 
zaměstnancům, 
dobrovolníkům, 
partnerům, sponzorům a dárcům, 
za společné bohulibé dílo ve pro-
spěch trpících a potřebných lidí.

S úctou Eva Ortová
Ředitelka FCH CL

Slovo úvodem
Dostává se Vám do rukou Vý-
roční zpráva Farní charity Česká 
Lípa za rok 2010. Také tento rok 
byl zkouškou našich schopností. 
Zkvalitňovali jsme služby pro klienty 
ve stávajících projektech, uvedli 
do provozu projekty nové, aktivně 
jsme se zapojili do pomoci obětem 
povodní, zorganizovali další 
Tříkrálovou sbírku, překonali mnoho 
nelehkých situací, prokousali se 
spoustou papírování a také oslavili 
10. výročí organizace.

Celou bilanci uplynulého roku Vám 
nabízíme slovem, ve fotografiích 
a v číslech na následujících strán-
kách. Skrývá se v nich kus poctivé 
práce, kterou jsme opět potvrdili 
význam našich služeb ve prospěch 
potřebných.

Ještě předtím, než začnete listovat 
v naší Výroční zprávě, ráda bych se 
s Vámi podělila o postřeh, který se 
týká naší práce a všech, kteří o nás 
mají zájem a pomáhají nám pomá-
hat. V dnešní složité době, ze které 
se vytrácejí tradiční hodnoty, je 
obzvlášť důležité pracovat s poko-
rou a úctou, věřit v dobro a v Boha. 
Naplňovat cíle služby nejen svou 
profesionalitou, ale i duchovním 
rozměrem. Ctít člověka.

II.



Farní charita Česká Lípa je samo-
statnou církevní právnickou osobou 
dle Kodexu kanonického práva 
a součástí římskokatolické církve. 
Byla založena litoměřickým diecéz-
ním biskupem dne 1. března 1999 
s vlastní právní subjektivitou. Spadá 
pod Diecézní charitu Litoměřice, 
je členem Charity České republiky 
a mezinárodní organizace CARI-
TAS. Řídí ji její ředitelka, poradními 
orgány jsou Rada Farní charity 
a Ekonomická rada Farní charity, 
přímým nadřízeným je ředitelka 
Diecézní charity Litoměřice.

Posláním Farní charity je pomoc 
potřebným a trpícím ve smyslu uče-
ní církve, podle vzoru Ježíše Krista, 
a to bez ohledu na jejich vyznání, 
rasu nebo národnost.

Organizace svou činnost a praktic-
ké poznatky konzultuje na pravidel-
ných kolegiích s projekty, které mají 
společné zaměření a které se konají 
v rámci Charity České republiky.

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

 

 

 

POSLÁNÍ, VZNIK,
PŮSOBNOST, STRUKTURA

přehled organizační struktury:III.



DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
Poskytuje komplexní pomoc a péči ženám a matkám s dětmi, které se 
ocitly v tísni a obětem domácího násilí. Klub Velryba – klub pro děti 
je součástí projektu Domu Jonáš. Jeho služeb využívají děti součas-
ných i minulých klientek.

UBYTOVNA PRO LIDI V NOUZI – DOBRANOV
Ubytování pro matky s dětmi nebo celé rodiny s dětmi.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ
Poskytuje pracovní příležitosti zdravotně handicapovaným lidem.

AKTIVITY PRO CIZINCE
V Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové provoz humanitárního 
skladu ošacení a volnočasových aktivit.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Slouží převážně sociálně potřebným klientům a je přístupný každému, 
kdo potřebuje materiální pomoc.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Zajišťuje odvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy nebo ze 
školy.

CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Poskytuje dětem a mládeži, z oblasti ohrožené sociálním vyloučením, 
bezpečné prostředí ke smysluplnému trávení volného času, vede je 
k zodpovědnosti za svůj vlastní život a preventivně tak působí proti 
kriminalitě mladistvých.

KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Registrovaná sociální služba, která odbornou pomocí, podporou a in-
formacemi usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu 
života cílové skupiny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PŘEHLED PROJEKTŮ
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
V ROCE 2010

IV.



Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi 
v tísni, je registrovanou sociální služ-
bou u KÚ Libereckého kraje pod čís-
lem 1297986 dle zákona o sociálních 
službách. Jeho posláním je pomoc 
ženám a matkám s nezletilými nebo 
nezaopatřenými dětmi, které se 
ocitly v tíživé životní situaci, kterou 
nebyly schopny zvládnout vlastními 
silami. Těmto klientkám jsme po-
skytovali placené azylové ubytování 
ve 12 pokojích, a to maximálně 
po dobu 1 roku. Dále okamžité 
a bezplatné základní sociálně právní 
poradenství a podporu při řešení 
jejich aktuální situace. Klientky byly 
podporovány i v dalších oblastech: 
vedení domácnosti, hospodaření, 
výchova a péče o děti, uplatnitel-

nost na trhu práce, sebeprezentace, 
orientace při získávání a zpracová-
vání informací, potřebných pro jejich 
život. K dispozici měly také dopro-
vodné služby – pomoc právníka, 
psychologa a teologa.

Dům Jonáš je v současné době 
financován z individuálního 
projektu IP-1 – Služby sociální 
prevence v Libereckém kraji, který 
financuje Evropský sociální fond. 
V projektu pracovalo 9 pracovníků, 
z toho 1 vedoucí projektu, 2 sociální 
pracovnice, 4 pracovnice v sociálních 
službách nonstop a 2 pracovnice 
v sociálních službách, které pracova-
ly s dětmi a jejich maminkami v rámci 
Klubu Velryba – klubu pro děti.

NAJÍT V SOBĚ ODVAHU
(příběh klientky)

Jeden z mnoha… V případě domá-
cího násilí, které kolem nás potichu 
bují, je zapotřebí ohromné odvahy 
a síly k vymanění se z dosahu 
tyrana. Svým peklem si prošla také 
jedna naše klientka. Od manžela, 
který ji i její dvě děti fyzicky napadal 
a psychicky týral, utíkala nejprve 
ke svým kamarádkám. Potom vždy 
nastalo klasické kolečko – manžel se 
omluvil, žena uvěřila, že se muž změní 
a vždy se k němu vrátila. Situace se 
zhoršovala natolik, že jí kamarádky 
byly ochotné pomoci pouze pod 
podmínkou, že začne svou situaci 
řešit. Navíc ji pracovníci odboru 

sociálně právní 
ochrany dětí upo-
zornili, že pokud nic neudělá, hrozí jí 
odebrání dětí.

Konečně žena pochopila, že bez 
odborné pomoci to nepůjde. 
Zažádala si o pobyt v Domě Jonáš, 
ve kterém posléze nalezla pro 
sebe i své děti bezpečný prostor 
k vyřešení svého problému. Pod 
profesionálním vedením pracovní-
ků z Jonáše a duchovní podpory, se 
postupně začala stavět na vlastní 
nohy. Její život se zcela změnil. 
Zásluhou odborného poradenství 
získala kompetence, které jí umož-
nili řídit si svůj život samostatně, 
nevstupovat do rizikových vztahů, 
čelit agresivnímu chování, vychová-
vat své děti a být jim oporou.

Je to příběh se šťastným koncem a vý-
zva k obraně pro ostatní ženy, které 
v tichosti snáší domácí násilí, kterého 
nejsou často ušetřeni ani jejich děti.

Počet uživatelů za rok 2010

Počet klientek   36   Počet dětí   71     Žádosti o službu    110

Využití doprovodných služeb v roce 2010

    Psycholog   39     Právník    6   Duchovní podpora     20

DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
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Součástí Domu Jonáš je Klub 
Velryba, jehož volnočasové aktivity 
v loňském roce navštěvovalo 26 dětí 
ve věku od 6 do 14 let. Klub byl 
dětem k dispozici od pondělí do 
čtvrtka (13.00 – 16.00 hodin). Děti 
v něm měly možnost získávat nové 
poznatky a zažít spoustu činoro-
dých akcí (výlety na kolech, diva-

delní představení, 
návštěvy hradů 
a zámku, muzea, 
zoologické zahrady, 

aquaparku). Z pravidelných akcí se 
uskutečnil Maškarní bál, Veliko-
noční slavnost, Mikulášská besídka, 
Dětský den a různé soutěže, na 
kterých se děti aktivně podílely.

Ve výběrovém řízení 12. ročníku 
sbírkového projektu České televize 
a Nadace rozvoje občanské společ-

nosti – POMOZTE DĚTEM, získala 
Farní charita pro Klub Velryba část-
ku 134 068 Kč na projekt „Lovci 
zážitků“.

Koncem loňského roku byly zakou-
peny fotoaparáty, počítač s tiskár-
nou, náplně do tiskárny a papíry. 
Práce s technikou dětem učarovala 
a začaly si rozšiřovat oblast svého 
poznávání prostřednictvím vlastních 
zážitků a vytvářely si svá vlastní 
fotoalba.

Další činnost Klubu Velryba byla 
rozdělena do tří kategorií. Indivi-
duální práce s matkou a dítě-
tem ve věku 1–7 let, probíhala 
po dobu 2 hodin v pracovní dny 
(vyjma pátku). Při této práci byla 
rozvíjena osobnost dítěte podle 
cílů, které byly stanoveny společně 
s matkou dítěte (rozlišování barev 
a základních geometrických tvarů, 
práce s modelínou, rozvíjení slovní 
zásoby, upevňování základních hy-
gienických návyků, atd.). Předškolní 
děti se věnovaly především přípravě 
do školy.

Pomoc s přípravou do školy – 
doučování pro děti ve věku 6 – 14 

let. Tento program probíhal od pon-
dělka do čtvrtka od 13.30 – 15.30 
hodin. Na doučování děti docházely 
dle svých individuálních potřeb. Díky 
tomuto doučování děti získaly návyk 
na pravidelnou přípravu na vyučování 
a zlepšily si prospěch ve škole.

Klubík pro maminky s dětmi do 
7 let probíhal 1x týdně od 9.30 do 
11.00 hodin. Program byl určen pro 
společnou činnost maminek s dětmi 
(cvičení, zpívání, tvoření jednodu-
chých výrobků z papíru, vosku nebo 
sádry, apod.). Klubíkové činnosti se 
v roce 2010 zúčastnilo 22 maminek 
a 28 dětí.

KLUB VELRYBA – KLUB PRO DĚTI



Ubytovna pro lidi v nouzi začala 
svůj provoz na adrese Dobranov 
120 od 1. listopadu 2010. Rozjezd 
Ubytovny nebyl jednoduchý. Po-
týkali jsme se s nedostatkem teplé 
vody. Dále jsme si museli poradit 
s nízkou dodávkou el. energie, 

jelikož našim vyšším požadav-
kům nemohla firma ČEZ vyhovět. 
Problém se nám podařil vyřešit díky 
velké podpoře OSBD Česká Lípa 
a firmě INSTALA – Josef Gernat 
Česká Lípa a firmě Miroslav Štěrba 
Česká Lípa.

Dvoupatrová budova s deseti po-
koji pomohla vyřešit bytovou tíseň 
sedmi rodinám a dvěma mužům 
na neomezeně dlouhou dobu. 
Jednoduché a účelové vybavení 
zajišťovalo klientům potřebný stan-
dard k bydlení (společná kuchyňka 
a sociální zařízení na každém patře, 
v přízemí oddělené dámské a pán-
ské koupelny se sprchovým koutem, 
společná prádelna se dvěma prač-
kami a sušárnou).

Vzhledem k většímu počtu dětí, 
byla z jednoho pokoje zřízena her-
na, ve které probíhaly volnočasové 
aktivity a doučování. Ubytovnu 
spravoval vedoucí – sociální 
pracovník, který klientům poskyto-
val sociální poradenství a služby. 
O noční služby a údržbářské práce 
se starali tři zaměstnanci.

UBYTOVNA PRO LIDI V NOUZI
V DOBRANOVĚ



Chráněná dílna Jonáš je projektem 
Farní charity Česká Lípa s místní 
působností od roku 2004. Jejím cílem 
bylo poskytovat pracovní příleži-
tosti pro zdravotně handicapované 
osoby, které pobírají částečný nebo 
plný invalidní důchod a pracují na 
zkrácený pracovní úvazek (pondělí 
až pátek od 6.30 do 13.00 hodin). 
V roce 2010 pracovalo v Chráněné 
dílně 9 zaměstnanců.

Zázemí Chráněné dílny, v Dubické 
992, tvořily dámské a pánské šatny, 
kuchyňka a sociální zázemí (toalety, 
sprchy). Do vybavení dílny patřila 
také technika (např. křovinořezy, se-
kačka na trávu) nebo ruční vybavení 
(paletový vozík, ocelový rudl, nůžky 
na živé ploty a další nářadí). Dílna 
také disponovala automobilem Ford 
Tranzit.

Přetrvávajícím problémem v loňském 
roce byl opět veliký nedostatek 
dlouhodobějších pracovních zakázek. 
Trvalejší pracovní zakázky nám 
poskytla například SCA PACKAGING 
ČR s.r.o. Nový Bor, Jizerské pekárny 
s.r.o. Česká Lípa a příležitostně pak 
nectec-Automotive s.r.o. Česká Lípa 
a Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa.

Venkovních prací zaměstnanců 
Chráněné dílny vyuţilo v loňském 
roce město Česká Lípa, město Nový 
Bor, AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., provozovna Česká 
Lípa, Hostinec – Slunečná a několik 
soukromých zadavatelů. Jednalo se 
převážně o údržbu a úpravu zeleně.

V prosinci 2010 jsme vstoupili 
do jednání s OSBD Česká Lípa 
v otázce dalších pracovních příleži-
tostí pro zdravotně handicapované 
zaměstnance Chráněné dílny. I přes 
obtížnost shánění pracovních 
zakázek, se nám v loňském roce 
podařilo udržet projekt Chráněná 
dílna v provozu a neohrozit její 
zaměstnance výpovědí.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ

Práce v SCA PACKAGING ČR s.r.o. 
Nový Bor



Statistické údaje – humanitární šatník v Bělé-Jezové pro klienty v Zařízení pro zajištění cizinců za rok 2010

Měsíc

Leden

Únor

Březen

Duben 

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

Počet kontaktů

1 886 kontaktů

226

144

223

124

191

227

62

198

137

158

162

34

Počet kusů ošacení

8 987 ks

881 ks

758 ks

1 243 ks

615 ks

807 ks

797 ks

255 ks

981 ks

771 ks

781 ks

849 ks

249 ks

V rámci spolupráce se Správou 
uprchlických zařízení MV ČR, pro-
vozuje Farní charita Česká Lípa hu-
manitární sklad ošacení již od roku 
2000. Pravidelně 1x týdně v úterý, 
bylo pracovnicemi Farní charity Čes-
ká Lípa vydáváno klientům Zařízení 
nejen ošacení a obuv, ale také další 
potřebné věci, například hračky 
a kočárky pro děti, cestovní tašky, 
batohy, kabelky, literatura, apod. 
Věci byly klientům vydávány zdarma. 
Do poloviny roku 2010 si k odběru 
klienti nosili písemný seznam věcí od 
pověřeného pracovníka ZZC, po té 
byl tento postup zrušen.

Sklad byl zásobován z darů věnova-
ných Farní charitě a byl pravidelně 
doplňován. Služeb humanitárního 
skladu využívali klienti, kteří se ocitli 
v Zařízení bez prostředků a byli 
odkázáni výlučně na naši pomoc.

V tomto Zařízení jsme rovněž 1x 
týdně poskytovali volnočasové ak-
tivity. Nejčastěji se jednalo o výuku 
pletení a háčkování, drátkování kras-
lic a svíček, výtvarné práce z papíru 
a výrobu šperků.

AKTIVITY PRO KLIENTY V ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
V BĚLÉ - JEZOVÉ



Tento projekt zahájil svou činnost 
v prosinci 2007. V roce 2009 se šat-
ník přestěhoval do větších prostor, 
Dubická č. p. 992, ve kterém po-
skytoval sociálně slabým klientům 
nejen ošacení, ale například i obuv, 
školní brašny, nádobí, hračky, kočár-
ky, knížky a další věci. Šatník o dvou 
místnostech, vybavených stojacími 
věšáky, regály a kabinkou na vyzkou-
šení ošacení, sloužil potřebným kaž-
dý den, vyjma úterý, a to od 7.30 do 
14.00 hodin.

Klientům, kteří měli poukázku k bez-
platnému odběru ošacení ze sociál-
ního odboru MÚ, Obecního úřadu 
nebo od vedoucí Domu Jonáš, bylo 
ošacení vydáváno zdarma, a to 
maximálně jedenkrát za tři měsíce 
a pouze dva kusy ošacení od jedno-
ho druhu na osobu. Ostatní klienti 
zaplatili symbolické ceny podle plat-
ného ceníku. Vybrané finanční pro-
středky sloužily k pokrytí provozních 
nákladů šatníku.

Šatník byl zásobován z laskavých 
darů našich spoluobčanů. Počet při-
jatých kusů jsme neevidovali, proto-
že občas, po roztřídění zboží, bylo 
zjištěno, že se jedná o nepoužitelné 

kusy, které jsme museli odvážet do 
sběrného dvora. V loňském roce 
jsme zaznamenali nárůst klientů 
s poukázkami k bezplatnému od-
běru ošacení. Přicházeli k nám po-
třební nejen z České Lípy, ale také z 
Nového Boru a přilehlých obcí (cel-
kem 3 543 kontaktů). Šatník také 
významně pomohl obětem loňských 
povodní.

Bezplatný odběr ošacení

Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben 
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet
kontaktů
38
37
44
30
34
43
15
61
68
46
62
68
546

Počet
odebraných věcí
411
447
431
280
600
346
209
703
684
374
573
595
5 653 ks

Odběr ošacení dle platného ceníku

Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben 
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet
kontaktů
179
92
251
200
270
226
104
369
367
361
373
205
2 997

Počet
odebraných věcí

19 804 ks

1 405
545

1 456
1 501
1 753
1 820

632
2 441
2 261
2 365
2 337
1 288

CHARITNÍ ŠATNÍK



Sociální automobil začala Farní cha-
rita Česká Lípa provozovat od září 
2007. Projekt podobného typu je 
na okrese Česká Lípa jediný, proto 
byla jeho vytíženost v roce 2010 
vysoká. Sloužil k přepravě zdravot-
ně handicapovaných dětí do školy 
nebo ze školy.

Přepravu zabezpečovali dva řidiči 
dvěma automobily značky Ford 
Tranzit, konstrukčně přizpůsobe-
ných k převozu tělesně handicapo-
vaných dětí (vozíčkářů), a to po 
celý rok, vyjma prázdnin, sobot, 
nedělí a svátků. Děti byly přepravo-
vány na místo určení z pravidelných 
svozových linek měst a obcí – Česká 
Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, 
Zákupy, Provodín, Jestřebí a Staré 
Splavy. V loňském roce se navýšil 
počet klientů na dvacet. Výhodou 
této přepravy byl také poskytovaný 
servis – rodič pouze předával nebo 
přebíral dítě v rámci zajištěné cesty.

Projekt byl financován z příspěv-
ků některých zúčastněných měst 
a obcí, nadačních příspěvků, spon-
zorských darů a částečné úhrady 
jízdného od rodičů dětí.

Na základě zkušeností z praxe 
a kladných referencí ze Speciální 
školy v České Lípě a zejména pak 
spokojenost dětí a jejich rodičů, se 
nám potvrdilo, že projekt Sociální 
automobil v loňském roce význam-
ně pomohl řadě rodin se zdra-
votně handicapovaným dítětem, 
a to zejména výrazným časovým 
a finančním odlehčením jejich tíživé 
a mnohdy komplikované situa-
ce. Díky poskytování této služby 
měly děti možnost zlepšovat svou 
samostatnost, snižovala se jejich 
sociální izolace, utužovaly si vztahy 
se spolužáky a jejich rodiče měli 
větší možnost zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL



Projekt Centrum pro děti a mládež 
zahájil svou činnost 1. dubna 2010 
a úzce spolupracoval se sociální 
službou Klub Koule Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež. 
Posláním Centra pro děti a mládež 
bylo usilovat o sociální začlenění 
a pozitivní změnu v životním stylu 
dětí a mládeže ve věku od 15 do 
26 let žijících v oblasti ohrožené 
sociálním vyloučením a ocitající 
se v nepříznivé životní situaci. 
Prostřednictvím volnočasových 
aktivit jsme pak předcházeli jejich 
sociálnímu vyloučení v rámci romské 
komunity a působili preventivně 
proti kriminalitě mládeže.

Jednalo se hlavně o podchycení 
rizikové oblasti Dubice, která se na-
chází v blízkosti Centra. V důsledku 
nedostatku prostoru ve vlastním 
bydlení a nedostatku venkovního 
prostoru pro aktivní trávení volného 
času, se mládež bez cíle potulovala 
ulicemi a mnohdy páchala trestnou 
činnost. Centrum pro děti a mládež 
nabídlo těmto mladým lidem po-
moc, podporu a možnost zapojit se 
do smysluplné činnosti, která pro ně 
byla nízkoprahová (tzn. maximální 
dostupnost).

Realita a praxe nám ukázaly, že 
klienty bylo nutné zaujmout a získat 
si jejich důvěru. Podařilo se nám 
proniknout do zdejší komunity 
a společně s ní vytvářet prostor pro 
sportovní aktivity a společensko-
kulturní akce, které byly přínosem 
nejen pro klienty Centra, ale záro-
veň i pro jejich sourozence, rodiny 
a potažmo pro celou komunitu.

Během volnočasových aktivit se 
také dařilo navazovat jinou kvalitu 
vztahů, než jaké vznikají mezi 
klienty a pracovníky jiných institucí. 
Otevřela se tak možnost kvalitní 
spolupráce k následné sociální práci 
v navazující službě v Klubu Koule 
Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež.

Centrum pro děti a mládež bylo 
financováno z prostředků Úřadu 
vlády ČR a Města Česká Lípa. 
Centrum bylo klientům k dispozici 
každý všední den (vyjma středy) 
od 13.30 do 18.00 hodin, ve středu 
pak od 14.00 do 16.00 hodin. Čin-
nost v Centru měl na starosti jeden 
sociální pracovník.

CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Mikulášská



Projekt Klub Koule Nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež je 
registrovanou sociální službou u KÚ 
Libereckého kraje a svou činnost 
zahájil 1. dubna 2010 na dvou 
adresách: Dubická 992, pod číslem 
6790491 dle zákona o sociálních 
službách a Školní 2213 pod číslem 
1988161 dle zákona o sociálních 
službách. Posláním Klubu Koule 
bylo poskytovat mladým lidem 
ve věku 15 až 26 let podporu 
a odbornou pomoc v bezpečném 
a přirozeném prostředí, vést je 
k sociálnímu začlenění a k pozitivní 
změně v nepříznivých životních 
situacích.

Vhodnými službami, metodami 
a různými aktivitami smysluplného 
trávení volného času, Klub Koule 
podporoval u cílové skupiny (v ob-
lasti sociálně vyloučené romské 
komunity) dovednosti, znalosti, 
schopnosti a návyky, které vedly 
k aktivnímu přístupu v řešení jejich 

životních otázek. Kromě práce 
v Klubu Koule se klienti zúčast-
ňovali různých setkání hudebního 
charakteru (festivaly, soutěže) 
a výměnných pobytů v zařízeních 
podobného typu.

Velmi důležitým faktorem byla 
motivace klientů ke vzdělávání (na-
příklad doučování, základy práce 
na PC, apod.) a k zařazení se na trh 
práce. Dále jsme v Klubu Koule roz-
víjeli u klientů sociální dovednosti 
a kompetence a podporovali jejich 
začleňování do společnosti. Osvěd-
čila se také spolupráce s externím 
psychologem při pravidelných 
klubových setkáních, zaměřených na 
rozvoj osobnosti klientů. V Klubu 
Koule byly poskytovány služby na 
principech nízkoprahovosti, dobro-
volnosti, rovnosti a odpovědnosti. 
Standardní služby byly klientům 
poskytovány zdarma. V roce 2010 
jsme zaregistrovali 114 klientů 
z více než 150 zájemců o službu.

Klub Koule Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež bylo financováno 
z individuálního projektu IP 1 – 
Služby sociální prevence v Liberec-
kém kraji. Klub Koule byl klientům 
k dispozici každý všední den (vyjma 
středy) od 13.30 do 18.00 hodin, 
ve středu od 14.00 do 16.00 hodin 
probíhalo individuální poradenství. 
Chod zařízení zajišťoval vedoucí 
sociální pracovník a dva pracovníci 
v sociálních službách.

KLUB KOULE – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Mikulášská



Název akce

Zábavný den –
ukončení školního roku

Romafest

Návštěva Komunitního
centra v Ústí nad Labem

Talent show Lovosice

Stanování v areálu FCH

Návštěva Nízkoprahového
zařízení v Rumburku

Festival Lovosice

Soutěž
Romský talent v Praze

Nocování v Klubu KOULE

Rotahufest Ústí nad Labem

Akce Klubu KOULE – Sever

Nocování v Klubu KOULE

Nocování v Klubu KOULE

Mikulášská zábava

Štědrý den v Klubu

Návštěva Nízkoprahového
klubu v Krásné Lípě

Datum

30. 6.

3. 7.

13. 7.

15. 7.

29. 7.

5. 8.

14. 8.

28. 8.

27. 9.

2. 10.

27. 10.

27. 10.

16. 11.

5. 12.

24. 12.

28. 12.

Počet potencio-
nálních klientů

28

34

13

6

9

5

9

17

10

3

21

6

8

27

13

6

Ostatní návštěvníci
(doprovod)

32

46

2

1

2

2

4

10

2

2

25

2

3

11

4

2

Název akce

Zábavní den –
ukončení školního

roku

Romafest

Přespání
v prostorách Centra

Sportovní den

Talent show
Lovosice

Festival Lovosice

Akce v Klubu
Koule – Sever

Taneční soutěž
 v Chánově

Mikulášská zábava

Datum

30. 6.

3. 7.

8. 7.

8. 7.

15. 7.

18. 8.

27. 10.

20. 11.

5. 12.

Počet potencio-
nálních klientů

27

34

10

21

10

8

22

12

26

Ostatní návštěvníci
(doprovod)

33

45

11

6

2

4

25

4

12

Akce Centra pro děti a mládež v roce 2010 Akce Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v roce 2010



Tradiční Tříkrálová sbírka oslavila 
v loňském roce své desáté výročí. 
Sbírku v České Lípě, Novém Boru, 
Mimoni, Cvikově a v Žandově 
organizačně zajišťovala, již také 
podesáté, Farní charita Česká Lípa. 
Koledníkům se do zapečetěných 
tříkrálových pokladniček podařilo 
vykoledovat celkem 48.827 korun, 
což bylo o 11.116 korun více než 
v roce 2009.

Hodní lidé přispívali při mších 
v kostelích, po vystoupení cimbá-
lové kapely Hradišťan v Jiráskově 
divadle, při vystoupení Filipovského 
chrámového sboru na Tříkrálovém 
koncertě duchovní hudby v ba-
zilice Všech svatých v České Lípě 
a samozřejmě v ulicích, na úřadech 
a dalších místech zmíněných měst 
a obcí.

Rolí Tří králů (Kašpara, Melichara 
a Baltazara) se opět se ctí zhostili 
hudebně nadaní žáci ze Základní 
školy Dr. M. Tyrše z České Lípy a ši-
kovné děti z Domu Jonáš – domu 
pro matky s dětmi v tísni. Sbírka se 
vydařila také díky vydatné pomoci 

dobrovolníků, kteří se spolu se 
zaměstnanci Farní charity zapojili 
do koledování. Z darovaných peněz 
byla dětem z Domu Jonáš, kterým 
chybělo vybavení pro venkovní 
vyžití, zakoupena klouzačka s pro-
lézačkou.

Z loňské Tříkrálové sbírky jsme měli 
dobrý pocit a radost při potkávání 
se se spoustou hodných a štědrých 
dárců, kterým nebyl lhostejný osud 
lidí, kteří potřebují pomoc. Všem, 
kteří Tříkrálovou sbírku podpořili 
a všem těm, kteří pomohli s její rea-
lizací patří upřímné poděkování.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2010

VI.



Farní charita Česká Lípa získá-
vala finanční prostředky z dotací 
MPSV ČR, strukturálních fondů 
EU (OPRLZ - Globálního grantu), 
Krajského úřadu Libereckého kraje: 
projektu IP 1 – Služby sociální 
prevence v Libereckém kraji, Úřadu 
vlády ČR, Města Česká Lípa, Úřadu 
práce Česká Lípa, projektu Správy 
uprchlických zařízení MV ČR, 

Nadace EURONISA, ze sbírkového 
projektu České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti – 
Pomozte dětem, Nadace Charty 
77 – příspěvek z Konta BARIÉRY, ze 
sponzorských darů od regionálních 
firem a dalších laskavých dárců. 
Pracovali jsme také s příspěvky 
měst a obcí zúčastněných na našich 
projektech.

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A EKONOMICKÉ INFORMACE

Našimi stálými a pravidelnými partnery a sponzory jsou 
Johnson Controls AUTOBATERIE, spol. s r. o. Česká Lípa 
a Jizerské pekárny, spol. s r. o. Česká Lípa.

VII.



Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2010

Výpočet položek
proveden podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.



5
6
7
8
9

55
56 5

5 57
6 58
7 59
8
9

5 5

65
66
67
68
69

75
76

5 77
6 78
7 79
8



Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2010

Výpočet položek
proveden podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

4
5
6

4
5
6



892 194 67 43 78 36 427 18
301 301 64 36 195 57 218 3

156 162 181 68 619 24
343 343 48 49 61 20 199 13

84 50 50 8 8 1 0 4 0
13 5 5 0 1 0 0 0 3
98 26 26 33 6 2 0 7 3
179 0 0 179 0 0 0 0 0

555 305 518 181 64
700 508 0 114 0 0 78 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 824 0 378 0 0 0 0

280 0 0 0 0 280 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 200 0 0 0

0 150 96 0 60 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 16 0 66 0 0 29 31 64
69 49 0 20 0 0 0 0 0
34 34 0 0 0 0 0 0 0
189 0 0 189 0 0 0 0 0

539 474 480 167 64

-165 -137 -3 -16 169 -38 -14 -126 0

Komentář k účetní závěrce roku 2010: V průběhu roku 2010 jsme začali provozovat tři nové služby a začátek každé nové služby s sebou nese vždy zvýšené 
finanční náklady.



892 194 67 43 78 36 427 18
301 301 64 36 195 57 218 3

156 162 181 68 619 24
343 343 48 49 61 20 199 13

84 50 50 8 8 1 0 4 0
13 5 5 0 1 0 0 0 3
98 26 26 33 6 2 0 7 3
179 0 0 179 0 0 0 0 0

555 305 518 181 64
700 508 0 114 0 0 78 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 824 0 378 0 0 0 0

280 0 0 0 0 280 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 200 0 0 0

0 150 96 0 60 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 16 0 66 0 0 29 31 64
69 49 0 20 0 0 0 0 0
34 34 0 0 0 0 0 0 0
189 0 0 189 0 0 0 0 0

539 474 480 167 64

-165 -137 -3 -16 169 -38 -14 -126 0





Srpnové povodně loňského roku 
napáchaly v Severních Čechách 
velké škody. Rozvodněná Ploučnice 
hrozila zaplavením také Farní cha-
ritě Česká Lípa. Z bezpečnostních 
důvodů jsme proto v neděli 8. srpna 
evakuovali maminky s dětmi z Azy-
lového Domu Jonáš do náhradních 
prostor a vyklidili rizikové přízemní 
prostory v objektech organizace. 
Velká voda se naštěstí zastavila pár 
metrů od zdí našich domů, takže 
jsme se mohli pustit do pomoci 
těm, kteří takové štěstí neměli.

Prostřednictvím Městských a Obec-
ních úřadů jsme monitorovali situaci 
v ohrožených oblastech: v Žandově, 
Cvikově, Kunraticích u Cvikova, 
Zákupech, Mimoni, Stružnici – 
Jezvé, Horní Polici, Brništi, Velkém 
Grunově, Pertolticích, Dobranově 
… a distribuovali materiální pomoc 
(lopaty, kolečka, košťata, čistící 
a dezinfekční prostředky, rukavice, 
apod.) a techniku - mobilní odvlh-
čovače a vysokotlaké čističe. Do 
postižených míst ve Cvikově a v Lin-
davě jsme poslali 8 dobrovolníků 
z Havlíčkova Brodu a 5 dobrovolní-
ků z Jirkova na pomoc s úklidem.

Lidem zasaženým povodněmi byl 
přednostně k dispozici Charitní šat-
ník, radili jsme jim, jak postupovat 
po opadnutí vody, rozšiřovali jsme 
informace o sbírkových kontech, 
naslouchali osudům lidí, …

Po ukončení sbírky jsme začátkem 
září zahájili následnou pomoc – 
rozdělování finančních prostředků 
k úhradě nákladů na obnovu bydle-
ní, kterému předcházelo nezbytné 
sociální šetření v postižených 
místech. Naši povodňoví asistenti 
se setkávali se silnými příběhy lidí, 
kteří v danou chvíli zažívali velikou 
beznaděj. Částku 1 007 963 Kč, 
kterou jsme obdrželi ze sbírkového 
fondu prostřednictvím litoměřické 
Diecéze, jsme na základě sociální-
ho šetření povodňovými asistenty 
rozdělili mezi 32 postižených rodin. 
Finančními dary nám také přispěli: 
Stanislav Dománek z Komorovic 
u Humpolce (2.000 Kč), Oblastní 
charita Havlíčkův Brod (5.272 Kč) 
a Obecní úřad Komorovice (5.000 
Kč). Za vynaložené úsilí děkujeme 
všem, kteří pomáhali mírnit ztráty 
zatopeným lidem.

POVODNĚ



Také v roce 2010 jsme aktivně 
spolupracovali na komunitním 
plánování poskytování sociálních 
služeb ve městě Česká Lípa. Veliké 
úsilí jsme vynakládali na mediální 
kampaně, (články a tištěné zprávy 
v tisku, přibližování naší práce 
formou exkurzí v našich projektech, 
apod.). V rámci prezentace Domu 
Jonáš – domu pro matky s dětmi 
v tísni, a Klubu Koule Nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež 
jsme uspořádali besedy o domácím 

násilí v Základní škole Partyzánská 
v České Lípě (20. a 24. 5. 2010). 
Další beseda s prohlídkou Domu 
Jonáš a Klubu Koule se uskutečnila 
(3. 6.) pro českolipskou Základní 
školu Dr. M. Tyrše ve Farní charitě. 
Zpracovávali jsme materiál k nové-
mu projektu Sociální podnik.

Veškerou svou činností jsme se 
v loňském roce nejen zviditelňovali, 
ale také jsme se snažili získávat 
partnery a sponzory ke spolupráci 
a pořádání společných akcí ve 
prospěch potřebných. O těch nej-
zajímavějších Vás níže informujeme.

DEn oTEVŘEnýCH DVEŘí
K významným akcím loňského roku 
patřil Den otevřených dveří, v jehož 

rámci 
se uskutečnilo 
slavnostní otevření Klubu Koule 
Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež a Centra pro děti 
a mládež (27. 5. 2010). Vzácným 
hostem slavnostního aktu v Klubu 
Koule byl Mons. Jan Baxant – 
biskup litoměřický, který Klubu 
Koule požehnal, dále jsme uvítali 
představitele Města Česká Lípa 
(starostka a místostarostové), 
vedení Diecézní charity Litomě-
řice, manažery z Krajského úřadu 
v Liberci, zástupce místního tisku, 
regionální televizi GENUS a spous-
tu dalších milých hostů. Přítomní 
si se zájmem prohlédli prostory 
Klubu, s jejichž výtvarným řešením 
nám byl nápomocen akademický 
malíř Atila Vörös.

DALŠÍ AKTIVITY 
FARNÍ CHARITY 
ČESKÁ LÍPA
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DEn DĚTí
Den dětí patřil k tradičním akcím, 
který jsme již po čtvrté pořádali ve 
spolupráci se společností Johnson 
Controls Autobaterie Česká Lípa 
v zahradě Farní charity (12. 6.). Pro 
děti zaměstnanců Autobaterií a ze-
jména pak pro děti z Domu Jonáš 
to byl velmi silný zážitek. Mohly se 
vyřádit na dvou kolotočích a dalších 
atrakcích, viděly pohádku „O bu-
bácích a hastrmanech“ v podání 
UA Agnez Česká Lípa, ale ze všeho 
nejvíc je zajímaly soutěže o ceny 
a malování na obličej.

DEn CHarITY – oSLaVa 
10. Výročí Farní CHarI-
TY čESKá Lípa
Zcela vyjímečnou akcí byla oslava 
Dne Charity, který jsme pořádali 
již po třetí. Tento svátek se slavil 
na mnoha místech naší republiky 
k uctění sv. Vincence z Pauly (27. 
9.) patrona charitních zařízení. Při 
této příležitosti oslavila Farní chari-
ta významné jubileum – 10. výročí 
své práce ve prospěch potřebných.

Oslava se uskutečnila v Jiráskově 
divadle (24. 9.) ve spolupráci s Re-
klamní agenturou DEUS Česká Lípa, 
Občanským sdružením Filosofický 
klub PROGRES a CD PRESTO 

Česká Lípa. Prostřednictvím vi-
deoprojekce nahlédlo více než 120 
přítomných hostů do dávné i sou-
časné historie Farní charity. V kom-
ponovaném programu, který se 
s videoprojekcí prolínal, vystoupilo 
Pěvecké trio občanského sdružení 
MBHB Česká Lípa a českolipské 
kapely NVHÚ Mára a křoví, Proti 
proudu 30 a CzechOut. Ozdobou 
slavnostního večera pak byla v jeho 
závěru rocková básnířka a zpěvačka 
LENKA DUSILOVÁ. Po programu, 
který slovem provázel Petr Němec, 
čekalo naše hosty pohoštění v Sa-
lonku Jiráskova divadla, ve kterém 
byl také prostor k neformálním 
debatám a setkáním.



foto: Farní charita česká Lípa

foto: Farní charita česká Lípa

foto: Vít černý, českolipský deník



foto: Vít černý, českolipský deník

aDVEnTní KonCErT
K neopomenutelné akci patřil 
Adventní koncert v bazilice Všech 
svatých v České Lípě (17.12.), který 
se uskutečnil ve spolupráci s Ob-
čanským sdružením MBHB – umě-
lecká společnost Česká Lípa s Farní 
charitou a ve spolupráci se Základní 
školou Sever Česká Lípa a Základní 

školou Dr. M. Tyrše Česká Lípa. 
V programu zazněla „Koleda“ od 
K. Steckera a „Vánoční mše pro 
sóla, dětský sbor a orchestr“ od 
M. Kučery. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného, který činil 8.866 korun, 
pomohl projektu Sociální automo-
bil, který zajišťuje odvoz zdravotně 
handicapovaných dětí do školy 
nebo ze školy.

foto: Vít černý, českolipský deník



Dále nás podpořili:
Město Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o., Česká Lípa
Jizerské pekárny, spol. s r.o., Česká Lípa
Delphi Packard Electric ČR se sídlem v České Lípě
JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář, Česká Lípa
Pan Kratochvíl Václav Aleš, Česká Lípa
Fehrer Bohemia, spol. s r.o., Česká Lípa
Haas + Sohn – Rukov s.r.o., Rumburk
OD ANDY s.r.o, odd. potravin, Česká Lípa
Paní Lenka Šípová, Lindava
Obec Kunratice u Cvikova
Město Nový Bor
Město Mimoň
Město Doksy
Město Zákupy
Město Kamenický Šenov
Město Ţandov
Město Cvikov
U Rytířů s.r.o., odštěpný závod MP
Paní Dagmar Rajsiglová, Pihel za MŠ Špičák, Česká Lípa
Ježek software s.r.o., Česká Lípa
a další dárci
Všem dárcům a přátelům Farní charita Česká Lípa upřímně děkuje.

Spolupracující organizace s Farní charitou Česká Lípa v roce 2010
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Základní škola Dr. M. Tyrše Česká 
Lípa, Základní, Praktická a Mateřská škola Česká Lípa, Základní škola Špičák 
Česká Lípa, Občanské sdružení MBHB – umělecká společnost Česká Lípa, Dům 
dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Městská knihovna Česká Lípa, Policie ČR, 
Městská policie Česká Lípa, Cizinecká policie Česká Lípa.

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech v roce 2010
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Libereckého kraje: projekt 
IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, Úřad vlády ČR, Úřad práce 
v České Lípě, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Nadace EURONISA, projekt 
České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem, Nada-
ce Charta 77 – příspěvek z Konta BARIÉRY.

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2010
HLaVní SponzoŘI a parTnEŘI Farní CHarITY čESKá Lípa:
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Dubická 2189

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

UBYTOVNA PRO LIDI V NOUZI – DOBRANOV 120 

Adresa – sídlo: Farní charita Česká Lípa, Dubická č. p. 992 a Dubická č. p. 2189, Česká Lípa

  IČO:  70226148
  Číslo účtu:  2677750267/0100, KB Česká Lípa
  Pracovní doba:  7.30 – 16.00 hodin

Dubická 992

AKTUÁLNÍ KONTAKTY

Ředitelka:
Tel./fax:

Mobil:
E-mail:

Ekonomický úsek:
Telefon:
E-mail:

Zástupce ředitelky
– administrativa:

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Medializace:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Vedoucí:
Telefon:

Fax:
Mobil:
E-mail:

NONSTOP
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Mobil:
E-mail:

Eva Ortová
+420 487 829 870
+420 775 600 532
reditelna@fchcl.cz

Mária Honzíková
+420 487 829 874
ucetni@fchcl.cz

Irena Hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
administrativa@fchcl.cz

Zdeňka Čermáková
+420 487 829 871
+420 774 116 412
medializace@fchcl.cz

Irena Hrnčířová
+420 487 829 874
+420 608 978 233
administrativa@fchcl.cz

Jan Vokurka
+420 487 829 871
+420 775 116 451
ch.dilna@fchcl.cz

Mgr. Jana Künstnerová
+420 487 829 876
+420 774 116 215
nizkoprah1@fchcl.cz

Ing. Blanka Krajníková
+420 487 829 872
+420 487 829 878
+420 776 116 416
dumjonas@fchcl.cz

+420 487 829 873
+420 774 116 499
nonstop@fchcl.cz

Bc. Radka Soukupová
+420 774 116 048
ubytovna@fchcl.cz

PROJEKTY
Sociální automobil, Charitní šatník

Klub Koule
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Centrum pro děti a mládež 

Chráněná dílna Jonáš

www.fchcl.cz X.

Farní charita Česká Lípa







Text a fotografie:    Kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa
Grafická úprava:    Deus – reklama a produkce
Sazba a předtisková úprava:   Deus – reklama a produkce
Tisk:     Tiskárna Černý


