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Slovo úvodem
Rok 2012 je za námi a vy držíte 
v rukou Výroční zprávu Farní charity 
Česká Lípa. Dovolte mi tedy na 
úvod pár slov, která se týkají zásad-
ních mezníků předešlého roku. 

Rok 2012 byl ve znamení ukončení 
financování z projektu IP1 a blížící 
se velké nejistoty dalšího finančního 
zajištění našich sociálních služeb. 
Proto jsme připravovali nezbytná 
úsporná opatření. 

V říjnu loňského roku jsme byli nu-
ceni, z důvodů nedostatku finanč-
ních prostředků, ukončit několik let 
fungující projekt Centrum pro děti  
a mládež. Abychom zachránili služ-
bu, která prospívala místní lokalitě  
a občanům, kteří zde žijí, rozšířili 
jsme registraci sociální služby Klub 
Koule NZDM, a tím zajistili v ome-
zeném rozsahu poskytování sociální 
služby i mladším dětem. 

Podařilo se nám otevřít další 
ubytovnu tentokráte v Novém Boru. 
Jelikož se jedná o objekt značně 
rozsáhlý (62 pokojů) měli jsme  
z provozu patřičné obavy, ale 
naštěstí se vše podařilo bez větších 
komplikací. V poměrně krátké době 
jsme provedli opravy na pokojích, 
které byly nezbytné pro další bez-
problémový provoz. 

Po provedení oprav jsme obsadili 
všechny pokoje ubytovny a naplnili 
tak její kapacitu. Ubytovna díky 
personálnímu obsazení poskytuje 
i výborné doprovodné služby, jako 
například: službu sociálního pora-
denství, bezplatnou údržbu pokojů, 
úklid společných prostor ubytovny  
a nonstop dohled v podobě 
vrátných. Klienti ve velké sociální 
nouzi získávají rovněž potravinovou 
pomoc, či jinou materiální pomoc 
(ošacení, nábytek…).

Díky podpoře sponzorů a vlast-
nímu přičinění jsme mohli pořídit 
nový automobil pro potřeby svozu 
handicapovaných dětí, kterým 
zajišťujeme svoz do školy a ze školy 
již od roku 2007. 

Další významnou aktivitou, která 
se rozvinula na počátku roku 
2012, byla spolupráce se sociálním 
podnikem ELEKCE s.r.o. Díky této 

spolupráci jsme i nadále mohli 
zajistit pracovní zakázky, na které 
by zaměstnanci chráněné dílny již 
fyzicky nestačili. Rovněž jsme díky 
své dlouholeté existenci, podpořili, 
jakožto garant – rozjezd sociálního 
podniku, který zaměstnal osoby 
žijící na okraji společnosti.

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 pokorou a úctou, věřit v dobro  
a v Boha. Naplňovat cíle služby 
nejen svou profesionalitou, ale  
i duchovním rozměrem. Ctít člověka. 

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 Viliamu 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 Kavkové a celému jejímu 
pracovnímu kolektivu.

Děkuji za finanční spoluúčast na 
jednotlivých projektech Krajskému 
úřadu Libereckého kraje: projektu 
IP-1 – Služby sociální prevence  
v Libereckém kraji, Městu Česká 
Lípa, Úřadu práce v České Lípě, 
Městským a Obecním úřadům, Sprá-
vě uprchlických zařízení MV ČR.

Děkuji všem zaměstnancům, dobro-
volníkům, partnerům, sponzorům  
a dárcům, za společné bohulibé dílo 
ve prospěch trpících a potřebných 
lidí.

S úctou 
Eva Ortová – ředitelka FCH CL
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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 CARITAS. 
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. Pozice   Přepočtený 
v organizaci  úvazek

Ředitelka organizace   1,00
Administrativní pracovník / Personalista   1,00
Mediální koordinátor / Fundraiser   1,00
Údržbář   0,5
Uklízečka   0,75
Vrátný   0,5
Dům Jonáš - dům pro matky s dětmi v tísni 
Vedoucí projektu    1,00
Sociální pracovníci   2,00
Pracovníci v sociálních službách   6,00
Psycholog (DPP)   2,00
Chráněná dílna Jonáš 
Vedoucí projektu   0,5
Mistr / mistrová   1,5
Dělníci   6,00
Sociální automobil 
Řidiči   1,25
Asistent pedagoga   1,00
Charitní šatník a aktivity pro cizince 
Pracovník skladu   1,5
Ubytovna Dobranov 
Noční vrátný   2,25 
Klub Koule NZDM 
Vedoucí - sociální pracovník   1,00
Pracovník v sociálních službách   2,00
Ubytovna Nový Bor
Noční vrátný   3,75
Uklízečka   0,75
Údržbář   0,75

Celkem   38



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 současných i minulých klientek. 

UBYTOVNA DOBRANOV
Ubytování pro matky s dětmi nebo celé rodiny s dětmi.

UBYTOVNA NOVÝ BOR
Ubytování pro lidi v nouzi

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 informacemi usiluje o sociální začlenění 
a pozitivní změnu ve způsobu života cílové skupiny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PŘeHLeD PROJeKTŮ 
FARNÍ CHARITY ČeSKÁ LÍPA V ROCe 2012

IV.



Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi 
v tísni, je registrovanou sociální 
službou u KÚ Libereckého kraje pod 
číslem 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 poskytovali placené 
azylové ubytování v první polovině 
roku ve 12 pokojích. Od 12. července 
se kapacita rozšířila o 5 pokojů 
na Ubytovně Dobranov. Matkám 
s dětmi bylo poskytováno ubytování 
maximálně po dobu 1 roku. Dále 
okamžité a bezplatné základní 
sociálně právní poradenství a pod- 
poru při řešení jejich aktuální situace. 

Financováno z projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00023, který je realizovaný podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009 
a  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Klientky byly podporovány i v dalších 
oblastech: vedení domácnosti, 
hospodaření, výchova a péče o děti,  
uplatnitelnost na trhu práce, 
sebeprezentace, orientace při 
získávání a zpracovávání informací, 
potřebných pro jejich život. K dispo-
zici měly také doprovodné služby – 
pomoc právníka, psychologa  
a teologa. Klientky si Dům Jonáš 
samy udržují v čistotě, úklidové služ-
by se jim střídají po týdnu. Během 
roku byly zakoupeny nové kuchyňské 
linky do dvou pokojů, neboť stav 
předchozích byl již havarijní. Klientky, 
které v době pobytu nebyly na 
mateřské dovolené, měly možnost 
přivýdělku v zřízené prádelně 
v objektu Domu Jonáš, či roznášením 
letáků pro firmu Media Servis.

Dům Jonáš byl financován z indivi-
duálního 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 pracovaly s dětmi 
a jejich maminkami v rámci Klubu 
Velryba – klubu pro děti. 

Olinka 
(příběh klientky)

Olinka přišla do Domu Jonáš  
z vězení po výkonu trestu bez dětí. 
Obě jí byly odebrány do pěstounské 
péče. Působila jako pracovitá žena, 

která má touhu změnit svůj život. 
Sociální pracovnice během jejího 
pobytu pomáhaly klientce s její 
negramotnosti, aby byla schopná 
alespoň obstarávat nákupy, úřady  
a další potřebné věci k osamostat-
nění. V průběhu pobytu si pravi-
delně brala starší dceru na víkendy 
a zažádala si o její svěření do péče. 
Díky azylovému domu našla taktéž 
pracovní uplatnění v sociální firmě 
ELEKCE s.r.o. Postupně se učila 
hospodařit s penězi. Po půlročním 
pobytu jí pracovnice sehnaly 
ubytování v Domově svaté Máří 
Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, 
kde mohou ženy bydlet až do 
dospělosti svých dětí. Odstěhovala 
se tam už se svou starší dcerou. 

Při odchodu měla strach, že znovu 
nenalezne práci. Ovšem znalosti  
a návyky, které si Olinka vypěstovala 
v Domě Jonáš, jí pomůžou i v jejím 
dalším bydlišti.

DŮM JONÁŠ – DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI

V.

Počet uživatelů za rok 2012:

Využití doprovodných služeb v roce 2011:

Počet klientek  43

Psycholog  36

Počet dětí  87

Právník  5

Žádosti o službu  91

Duchovní podpora  10



a mládež. Činnost pro předškolní 
děti využilo v loňském roce 28 dětí 
ve věku 3 – 6 let a 17 matek. Služeb 
klubu využívali jak někteří rodiče ze 
sociálně vyloučené lokality Dubice, 
tak z ubytovny v Dobranově. Děti 
si rozšířily slovní zásobu, naučily se 
soustředit pozornost na společnou 
činnost, procvičovaly paměť, rozvoj 

Součástí Domu Jonáš byl volnoča-
sový klub Velryba, který v dopo-
ledních hodinách provozoval svou 
činnost pro děti předškolního věku 
a v odpoledních hodinách poté 
pro děti prvního stupně základní 
školy. Do dubna 2012 byl provozo-
ván v prostoru Domu Jonáš, poté 
v budově, v níž sídlí Centrum pro děti 

jemné motoriky, či získaly návyk zákl. 
hygieny, respektovat pravidla hry, 
atd. S úspěchem bylo využito didak-
tického materiálu „Metoda dobrého 
startu“. Na Mikulášské slavnosti  
pak předvedly svým rodičům  
i pracovníkům své dovednosti. 
Celkově se ukázalo, že nová strategie 
klubu (zrušení individuální práce 
s matkou a dítětem a zavedení práce 
se skupinou) obsáhla více dětí.

Činnost pro děti prvního stupně 
využilo 31 dětí ve věku 7–13 let.  
Tato služba byla předně určena dě-
tem ubytovaným v Domě Jonáš.  
Od dubna pak byla rozšířena a nabí-
zena i dětem docházejícím do Centra 
pro děti a mládež. Této služby děti 
hojně a rády využívaly. Díky klubu 
se většina dětí doučila zameškanou 
látku, zvláště děti, které přestoupily 
během roku na jinou školu anebo 
měly velkou školní absenci. Hlavním 
záměrem služby bylo pomoci dětem 
s přípravou na školní vyučování. Ke 
každému dítěti bylo přistupováno dle 
jeho individuálních potřeb a možnos-

tí. Během doučování bylo nejednou 
zjištěno, že některé děti neovládají 
základní učivo, jako jsou zákl. početní 
operace (číselná řada, sčítání, odčítá-
ní atd.), násobilka, dokonce některé 
děti z praktické školy neznaly všechna 
již probíraná písmena a čtený text jen 
odhadovaly. 

V některých případech bylo nutno 
vrátit se k procvičování i předškol-
ních dovedností (uvolňování ruky, 
pravolevá orientace, vnímání polohy 
v prostoru, atd.) Hlavní motivací 
dětí byla především pochvala, vlastní 
radost ze získaných dovedností, 
motivační sbírání bodů a vyhodno-
cení získaných bodů, hraní různých 
didaktických her a soutěží atp. 

KLUB VeLRYBA – KLUB PRO DĚTI



Ubytovna se nachází na adrese Dobranov 120 od 1. listopadu 2010. Dvou-
patrová budova s deseti pokoji pomáhala řešit bytovou tíseň v plně obsaze-
ných pokojích. Jednoduché a účelové vybavení zajišťovalo klientům potřebný 
standard k bydlení (společná kuchyňka a sociální zařízení na každém patře, 
v přízemí oddělené dámské a pánské koupelny se sprchovým koutem, společ-
ná prádelna se dvěma pračkami a sušárnou). V roce 2012 bylo v Dobranově 
ubytováno 22 dospělých a 29 dětí v 10 pokojích. Pět z nich bylo využito jako 
rozšířená kapacita pro Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni. Ubyto-
vaní, klienti veřejné služby udržovali ubytovnu v pořádku, uklízeli a sami se 
tak podíleli na rostoucím zkvalitnění ubytování za asistence a kontroly jedné 
uklízečky. Velkým problémem je ale stále vlhkost a plíseň, které se drží v příze-
mí budovy. Ubytovnu spravoval vedoucí – sociální pracovník, který klientům 
poskytoval sociální poradenství a služby v oblasti finančního a dluhového 
poradenství. O noční služby a údržbářské práce se starali tři zaměstnanci. 
Během celého roku se chod ubytovny obešel bez závažných problémů. Jedna 
rodina se během roku osamostatnila a odstěhovala se do vlastního bydlení.

Ubytovna Nový Bor na adrese Severní 775 je od 1. května 2012 provozována 
Farní charitou Česká Lípa. Do konce roku 2012 v ní našlo azyl 174 sociálně 
slabých nájemníků (včetně dětí) na 62 pokojích. Ihned po započetí pronájmu 
jsme museli řešit opravy 26 pokojů (podlah v koupelnách, opravy štuků  
a výmalbu, opravy WC a baterií, opravy oken), výskyt štěnic na pokojích  
a ve skladu s nábytkem, usměrňování alkoholiků a drogově závislých obyvatel, 
vandalismus a stav budovy (stará okna, stoupačky, vybavení ubytovny).  
O chod ubytovny se starala vedoucí ubytovny, nonstop služba na vrátnici, 
a uklízečka. Děti klientů měly možnost využít volnočasových aktivit, které 
zajišťuje v prostorách ubytovny třikrát do týdne o. s. Rodina v centru (klub 
Koblížek). Pro klienty ubytovny je k dispozici i občanský poradce o. s. „D“ 
sídlící přímo na ubytovně. Jeho služeb využívají ubytovaní ku pomoci napří-
klad v otázkách nároků na sociální dávky, žalob k soudu o výživné, ale i při 
vypracování životopisů a žádostí o práci, při poradenství v oblasti rodinného 
práva, či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení. Ubytovna je samofinan-
covaná, provoz je hrazen z vybrané ceny za ubytování.

UBYTOVNA DOBRANOV UBYTOVNA NOVÝ BOR



Chráněná dílna Jonáš je projektem Farní charity Česká Lípa s místní působností 
od roku 2004. Jejím cílem bylo poskytovat pracovní příležitosti 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). 
V roce 2012 pracovalo v Chráněné dílně 9 zaměstnanců, kteří vykonávali práce 
pro firmy i fyzické osoby, a to převážně údržbu zeleně, úklid sněhu, jednodu-
ché manuální práce ve výrobě, úklidy a v neposlední řadě praní prádla v nově 
otevřeném projektu Chráněné dílny v Prádelně Farní charity. 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, 
sekačka na trávu), ruční vybavení (paletový vozík, ocelový rudl, nůžky na živé 
ploty a další nářadí), malotraktor Vari a nově zakoupené pračky pro Prádelnu 
Farní charity. V roce 2012 našla Chráněná dílna stálého partnera v sociálním 
podniku ELEKCE, s. r. o. Díky němu disponovala při práci automobilem. 

Přetrvávajícím problémem v loňském roce byl opět veliký nedostatek dlouhodo-
bějších pracovních zakázek. Trvalejší pracovní zakázky nám poskytla například 
SCA Packaging ČR s. r. o. Nový Bor, Jizerské pekárny s. r. o. Česká Lípa, Nectec – 
Automotive s. r. o. Česká Lípa, Povodí Ohře, s. p., Lesy ČR, s. p. a Crystalex  
CZ, Johnson Controls Autobaterie s. r. o., Protool s. r. o., OSBD a Gedan  
a Hetfleiš s. r. o. Za velký úspěch je považováno nejen otevření Prádelny FCH, 
nýbrž i sekání zeleně na sídlišti Špičák pro město Česká Lípa. Mimo něj využilo 
venkovních prací i město Nový Bor, Obecní úřad Sosnová, AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., provozovna Česká Lípa, Johnson Controls Autobaterie 
spol. s r. o., Protool s. r. o., Crystalex CZ, Hostinec – Slunečná a několik soukro-
mých zadavatelů. Jednalo se převážně o údržbu a úpravu zeleně. Jednalo se tak-
též s OSBD Česká Lípa v otázce dalších pracovních příležitostí pro zdravotně 
handicapované zaměstnance Chráněné dílny. 

Zakázky se sháněly přes výběrová řízení, osobním setkáním i letákovou formou. 
I přes obtížnost shánění zakázek se nám v loňském roce podařilo udržet projekt 
Chráněná dílna v provozu a neohrozit zaměstnance výpovědí. Ovšem vzhledem 
k tomu, že naše činnost má velmi malé finanční ohodnocení, bude nutné pro 
udržení činnosti v následujícím roce navýšit hodinové sazby za odvedenou 
práci, ať již z důvodu vzrůstajících cen PHM, či daní.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA JONÁŠ



V rámci spolupráce se Správou 
uprchlických zařízení MV ČR pro-
vozuje Farní charita Česká Lípa hu-
manitární sklad ošacení již od roku 
2000. Pravidelně 2x do měsíce bylo 
dvěma pracovnicemi Farní charity 
Česká Lípa vydáváno klientům Za-
řízení 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 
dle jejich potřeb po 1 ks ošacení.
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.

Statistické údaje – humanitární šatník v Bělé – Jezové pro klienty v Zařízení pro zajištění cizinců za rok 2012

AKTIVITY PRO KLIeNTY V ZAŘÍZeNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
V BĚLÉ – JeZOVÉ

Měsíc Počet klientů Počet kusů ošacení

Leden 51 360 ks

Únor 37 237 ks

Březen 55 251 ks

Duben 55 341 ks

Květen 55 287 ks

Červen 49 290 ks

Červenec 48 257 ks

Srpen 58 396 ks

Září 56 349 ks

Říjen 58 325 ks

Listopad 50 256 ks

Prosinec 19 72 ks

Celkem 591 klientů 3 421 ks



Tento projekt zahájil svou činnost 
v prosinci 2007. Na adrese 
Dubická čp. 992 poskytuje 
sociálně slabým klientům nejen 
ošacení, ale například i obuv, školní 
brašny, nádobí, hračky, kočárky, 
knížky a další věci. Šatník o dvou 
místnostech, vybavených stojacími 
věšáky, regály a kabinkou na 
vyzkoušení ošacení, sloužil z kraje 
roku potřebným každý den, vyjma 
úterý, a to od 7.30 do 14.00 hodin. 
V polovině roku se změnila otvírací 
doba a ve čtvrtek bylo otevřeno od 
9.30 do 16.00 hodin.

Klientům, kteří měli poukázku 
k bezplatnému odběru ošacení ze 
sociálního 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 jednoho druhu na 
osobu. Ostatní klienti zaplatili 
symbolické ceny podle platného 
ceníku. Vybrané finanční prostředky 
sloužily k pokrytí provozních 
nákladů šatníku. Šatník byl 
zásobován z laskavých darů našich 
spoluobčanů. Počet přijatých kusů 
jsme neevidovali, protože občas, 
po roztřídění zboží bylo zjištěno, 

že se jedná o nepoužitelné kusy. 
Ty byly v prvé řadě odebírány 
majitelkou psího a kočičího útulku, 
savé materiály poté odebírala 
firma Johnson Controls Česká Lípa 
pro účely čištění strojů. V loňském 
roce jsme opět zaznamenali 
nárůst klientů s poukázkami 
k bezplatnému odběru ošacení, 
které strmě vzrůstá rok od roku. 
Přicházeli k nám potřební nejen 

z České Lípy, ale také z Nového 
Boru a přilehlých obcí.
V neposlední řadě byla v prosince 
ukončená roční spolupráce s firmou 
Koutecký s. r. o. Čtyři sběrné 
kontejnery v České Lípě tak již 
neslouží k účelům Charitního 
šatníku. Tato situace však dala 
podnět pro vznik Svozu pro 
Charitní šatník, který byl realizován 
v roce 2013. 

CHARITNÍ ŠATNÍK

Bezplatný odběr ošacení Odběr ošacení dle platného ceníku

Měsíc Počet  Počet
 kontaktů odebraných věcí

Leden 49 384
Únor 58 471
Březen 84 476 
Duben 66 424 
Květen 79 728
Červen 101 808
Červenec 93 447
Srpen 73 641
Září 108 712
Říjen 148 1 054
Listopad 84 498
Prosinec 48 423

Celkem 991 7 066 ks

Měsíc Počet  Počet
 kontaktů odebraných věcí

Leden 398 2 158
Únor 398 2 239
Březen 423 2 525
Duben 399 2 559
Květen 457 2 868
Červen 383 2 327
Červenec 231 1 461
Srpen 393 2 511
Září 386 2 242
Říjen 391 2 306
Listopad 373 2 625
Prosinec 174 1 271

Celkem 4 406 27 092 ks



Sociální automobil začala Farní 
charita Česká Lípa provozovat 
od září 2007. Projekt podobného 
typu je na okrese Česká Lípa jediný, 
proto byla jeho vytíženost v roce 
2012 vysoká a vyšší než v roce 
předcházejícím. Sloužil k přepravě 
22 zdravotně handicapovaných dětí 
do školy nebo ze školy. 

Přepravu zabezpečovali dva řidiči 
nejprve dvěma automobily značky 
Ford Tranzit. Od dubna 2012 došlo 
k zakoupení nového vozu Renault 
Master, který nahradil již technicky 
špatný Ford Tranzit, kterému 
navíc končila pronájemní smlouva. 
Od dubna tak sloužil projekt již 
s vozy, které byly konstrukčně 
přizpůsobeny k převozu tělesně 
handicapovaných dětí (vozíčkářů), 
a to po celý rok, vyjma prázdnin, 
sobot, nedělí a svátků. Děti byly 
přepravovány na místo určení 
z pravidelných svozových linek měst 
a obcí – Česká Lípa – Nový Bor – 
Kamenický Šenov, Zákupy, Jestřebí, 
Provodín, Staré Splavy. Výhodou 
této přepravy byl také poskytovaný 
servis – rodič pouze předával nebo 
přebíral dítě v rámci zajištěné cesty. 
Projekt byl financován z příspěvků 

některých zúčastněných měst 
a obcí, nadačních příspěvků, 
sponzorských 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 
spokojenosti dětí a jejich rodičů se 
nám potvrdilo, že projekt Sociální 
automobil v loňském roce významně 
pomohl řadě rodin se zdravotně 
handicapovaným dítětem, a to 
zejména výrazným časovým  
a finančním odlehčením jejich tíživé 
a mnohdy komplikované situace. 
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 do října 2012 úzce spolupracoval 
se sociální službou Klub Koule  
Nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež. Od listopadu došlo  
z finančních důvodů k jeho sloučení 
s registrovanou službou Klub Koule 
NZDM, služba tak mohla nadále 
zůstat v provozu.

Cílem projektu Centrum pro děti  
a mládež bylo usilovat o sociální 
začlenění a pozitivní změnu v život-
ním stylu dětí a mládeže ve věku od  
6 do 26 let, které žijí v oblasti ohro-
žené sociálním vyloučením a ocitají 
se v nepříznivé životní situaci. 

Provoz byl zaměřen převážně na 
volnočasové aktivity – sportovní 
aktivity, výtvarná výchova, pracovní 
výchova, nácvik. Také jsme pořádali 
výlety, společenské a kulturní akce. 
Dále jsme se zaměřovali na výchov-
né a vzdělávací činnosti, převážně 
na rozvoj dovedností a návyků, 
vztah ke škole a povinnostem s tím 
spojené (plnění domácích úkolů 
apod.) Klienti Centra tak netrá-
vili svůj volný čas na ulici, nýbrž 
smysluplnými aktivitami v klubu. 

Takto jsme i v dalším roce působili 
preventivně proti sociálně patolo-
gickým jevům.

Služba je v dané lokalitě přínosem. 
Po několikaleté práci, se zlepšují 
vztahy s komunitou a užší je i spolu-
práce s ostatními partnery. Počet 
klientů se protřídil a službu využívali 
klienti, kteří o ni mají opravdový 
zájem. Pozorujeme, že se zlepšil je-
jich vztah ke škole, k povinnostem, 
k majetku klubu.

Centrum pro děti a mládež bylo 
financováno z prostředků Úřadu 
vlády ČR a Města Česká Lípa. Pro-
jekt měl na starosti jeden pracovník 
v sociálních službách.

Úspěšnost činnosti hodnotíme 
jednak skrze každodenní účast 
návštěv níků v klubu (průměrně 20 
osob na den) a dle počtu osob při 
jednorázových akcích, do kterých 
bylo možné zapojit celou komunitu 
(průměrně 50 osob na akci). 

Celkově bylo v Centru pro děti  
a mládež za rok 2012 171 návštěv-
níků. Tyto počty ukazují oproti 
loňskému roku značný nárůst.

CeNTRUM PRO DĚTI A MLÁDeŽ



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. Služba byla 
zaregistrována dle zákona o soci-
álních službách pod identifikačním 
číslem 6790491 a samotný klub jste 
nalezli na adrese Dubická 992.

Projekt sloužil klientům ve věku 
15–26 let, od listopadu 2012 byla 
registrace upravena na věkovou 
skupinu 6–26 let. 

Posláním nízkoprahového Klubu 
Koule bylo odborně a bezpečně 
umožňovat mladým lidem trávit vol-
ný čas smysluplnými aktivitami a tím 
snižovat riziko sociálně patologické-
ho ohrožení mládeže především  
v lokalitě Dubice. Posláním byla 
také snaha nejen o sociální začleně-

ní a pozitivní změnu v životě cílové 
skupiny, ale i o podporu a pomoc v 
nepříznivých životních situacích. Po-
skytováním služeb Klubu Koule jsme 
se snažili zachovat a nadále rozvíjet 
důstojný život všech uživatelů.

S klienty byly provozovány výchov-
né, vzdělávací a aktivizační činnosti 
(volnočasové aktivity, doučování, 
rozvoj dovedností a návyků). Byl jim 
zprostředkováván kontakt se spo-
lečenským prostředím (mimořádné 
akce – výlety, společenské akce, 
kulturní akce apod.). V neposlední 
řadě bylo klientům poskytováno po-
radenství, informační servis, dopro-
vod, kontakt s institucemi, či pomoc 
s realizacemi vlastních nápadů.

U klientů se podařilo dosáhnout 
aktivnějšího přístupu k problémům 
– díky individuální podpoře klienta, 

mají nyní povědomí o trhu práce,  
o důležitosti vzdělání, jsou schopni 
řešit problém společně s pracovní-
kem, uvědomují si nutnost spolupra-
covat s úřady a s různými instituce-
mi a učí se s nimi komunikovat.

Klub Koule NZDM měl v roce 2012 
problémy s financováním služby. 
Na konci listopadu končil projekt 
IP1, muselo tak dojít ke snižování 
pracovních úvazků. Sloučením 
Klubu Koule NZDM s Centrem pro 
děti a mládež došlo k náročnosti 
poskytování služby.

Největším úspěchem pro nás bylo, 
že většině z klientů, jejichž hlavním 
cílem bylo nalezení zaměstnání, se 
cíl podařilo naplnit. Také mladší 
klienti, kteří bojovali se školou, nebo 
potřebovali pomoci s přijetím na 
střední školu, situaci zvládli a posu-

nuli se do dalšího ročníku.  
V roce 2012 navštívilo zařízení cel-
kem 72 uživatelů, z toho 44 nových 
a celkem bylo zaznamenáno 2694 
kontaktů.

Klub Koule Nízkoprahové zařízení 
pro děti mládež bylo financováno  
z individuálního projektu IP1 – Služ-
by sociální prevence v Libereckém 
kraji. K dispozici klientům byl každý 
všední den od 13:30 do 18:00, ve 
středu probíhalo pouze individu-
ální poradenství a to od 14:00 do 
16:00. Chod zařízení zajišťovali dva 
sociální pracovníci. 

KLUB KOULe NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZeNÍ 
PRO DĚTI A MLÁDeŽ

Financováno z projektu IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00023, který je realizovaný 
podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009 a  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.



Akce Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v roce 2012

Akce Datum konání  Počet
  uživatelů
  NZDM

Meziklubové setkání Koule a Amicus 27. 1. 2012 6

Exkurze fotoateliér 9. 3. 2012 4

Čarodky 30. 4. 2012 11

Horror Night – nocování v klubu 7. 5.2012 5

Dětský den 31. 5. 2012 19

Odpoledne v bazénu 3. 7. 2012 6

Nocování v klubu 12. 7. 2012 8

Přiveď si do klubu mladšího kamaráda 3. 8. 2012 23

Táborák 21. 8. 2012 20

Rozlučka s prázdninami 30. 8. 2012 16

Mezinárodní den zvířat 4. 10. 2012 12

Meziklubové setkání s NZDM 
Amicus a KC Světluška 27. 10. 2012 9

Dušičkové odpoledne 2. 11. 2012 9

Mikulášská nadílka 7. 12. 2012 37

Nocování v klubu 14. 12. 2012 19

Akce Centra pro děti a mládež v roce 2012

Název akce Datum konání  Celkový 
  počet 
  účastníků

Oslava pololetí 3. 2. 2012 40

Maškarní 27. 2. 2012 60

Výjezd do NZDM Lovosice 2. 3. 2012 9

Výjezd do KC Ústí nad Labem 21. 4. 2012 10

Dětský den 30. 5. 2012 39

Víkendový tábor ve Sloupu 17. – 19. 8. 2012 13

Rozlučka s prázdninami  30. 8. 2012 43

Bazén za odměnu 18. 9. 2012 7



Tříkrálovou sbírku jsme pořádali 
již po dvanácté, a to v České 
Lípě, Novém Boru, Mimoni, 
Cvikově, v Dubé, v Zákupech, 
v Novém Oldřichově, v Žandově 
a ve Stružnici. Koledníkům se 
do zapečetěných tříkrálových 
pokladniček podařilo vykoledovat 
celkem 70.535 Kč, což bylo o cca 
10.000 Kč více jako v roce 2011.
Hodní lidé přispívali při mších 
v kostelích i v ulicích, na úřadech 
a dalších místech zmíněných měst 
a obcí a během nultého ročníku 
českolipského Tříkrálového průvodu, 
kterého se zúčastnilo na 250 diváků 
(viz Další aktivity Farní charity).

Rolí Tří králů (Kašpara, Melichara 
a Baltazara) se opět se ctí zhostili 
hudebně nadaní žáci ze Základní 
školy Dr. M. Tyrše z České Lípy, ZŠ 
Špičák a šikovné 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. Darované peníze 
byly použity na činnost projektu 
Sociální automobil, který rozváží 
zdravotně handicapované děti do 
školy a ze školy.

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

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2012

VI.



darů od regionálních firem  
a dalších laskavých dárců. Pracovali 
jsme také s příspěvky měst a obcí 
zúčastněných na našich projektech.

Farní charita Česká Lípa získávala 
finanční prostředky z Krajského 
úřadu Libereckého kraje: projektu 
IP 1 – Služby sociální prevence 

v Libereckém kraji, Města Česká 
Lípa, Úřadu práce Česká Lípa, 
projektu Správy uprchlických 
zařízení MV ČR, ze sponzorských 

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. 2012

Zpracováno v souladu  
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)

Aktiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

A. Dlouhodobý majetek (ř. 9 + 20 + 28 až 40) 1 1 988 2 456
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0
 Software 3 16 39
 Ocenitelná práva 4 0 0
  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 0 0
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
 Poskytnuté zálohy na dlohodobý nehmotný majetek 8 0 0
 Součet ř. 2 až 8 9 16 39
 Pozemky 10 0 0
 Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0
 Stavby 12 0 0
  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 1 072 1 657
 Pěstitelské celky trvalých porostů 14 0 0
 Základní stádo a tažná zvířata 15 0 0
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 0 0
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 1 330 1 330
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0
 Součet ř. 10 až 19 20 2 402 2 987
 Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0
 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 22 0 0
 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 0 0
  Půjčky organizačním složkám 24 0 0
 Ostatní dlouhodobé půjčky  25 0 0
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26 0 0
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27 0 0
 Součet ř. 21 až 27 28 0 0
 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
 Oprávky k softwaru 30 16 39
  Oprávky k ocenitelným právům  31 0 0
 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
 Oprávky ke stavbám 34 0 0
 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m. v. 35 414 531
 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0
 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku 38 0 0
 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0
 Součet ř. 29 až 39 40 430 570
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Aktiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

B. Krátkodobý majetek (ř. 51 + 71 + 80 + 84) 41 1 841 2 991
 Materiál na skladě 42 0 0
 Materiál na cestě 43 0 0
 Nedokončená výroba 44 0 0
 Polotovary vlastní výroby 45 0 0
 Výrobky 46 0 0
 Zvířata 47 0 0
 Zboží na skladě a v prodejnách 48 0 0
 Zboží na cestě 49 0 0
 Poskytnuté zálohy na zásoby 50 206 647
 Součet ř. 42 až 50 51 206 647
 Odběratelé 52 134 653
 Směnky k inkasu  53 0 0
 Pohledávky za eskortované cenné papíry 54 0 0
 Poskytnuté provozní zálohy 55 7 0
 Ostatní pohledávky 56 0 0
 Pohledávky za zaměstnanci 57 0 0
 Pohledávky za institucemi soc. zab. a zdrav. pojištěním 58 0 0
 Daň z příjmů 59 0 0
 Pohledávky za zaměstnanci 60 0 0
 Daň z přidané hodnoty 61 0 0
 Ostatní daně a poplatky 62 5 0
 Nárok na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem 63 653 610
 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků 64 0 0
 Pohledávky za účastníky sdružení 65 0 0
 Pohledávky z pevných termínovaných operací 66 0 0
 Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
 Jiné pohledávky 68 80 374
 Dohadné účty aktivní 69 0 0
 Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
 Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 879 1 637
 Pokladna 72 27 44
 Ceniny 73 0 0
 Účty v bankách 74 314 129
  Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
 Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
 Ostatní cenné papíry 77 0 0
 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78 0 0
 Peníze na cestě 79 0 0
 Součet ř. 72 až 79 80 341 173
 Náklady příštích období 81 40 264
 Příjmy příštích období 82 375 270
 Kurzové rozdíly aktivní 83 0 0
 Součet řádků 81 až 83 84 415 534
 ÚHRN AKTIV (ř. 1 + 41) 85 3 829 5 447
 kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 17 036 24 068
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Rozvaha (bilance)  
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2012

Zpracováno v souladu  
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)



Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2011

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

Pasiva   číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
  řádku účet. období účet. období

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90 + 94) 86 2 341 2 414
  Vlastní jmění 87 1 875 1 779
 Fondy 88 0 0
 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 89 0 0
 Součet řádků 87 až 89 90 1 875 1 779
 Účet výsledku hospodaření 91 0 169
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 466 0
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 93 0 466
 Součet řádků 91 až 93 94 466 635
B. Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 104 + 128 + 132) 95 1 488 3 033
 Rezervy 96 0 0
 Dlouhodobé bankovní úvěry 97 0 632
  Vydané dluhopisy 98 0 0
 Závazky z pronájmu 99 0 0
 Přijaté dlouhodobé zálohy 100 0 0
 Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0
 Dohadné účty pasivní 102 0 0
 Ostatní dlouhodobé závazky 103 0 0
 Součet řádků 97 až 103 104 0 632
 Dodavatelé 105 120 984
 Směnky k úhradě 106 0 0
 Přijaté zálohy 107 88 16
 Ostatní závazky 108 0 0
 Zaměstnanci 109 416 468
 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 110 0 0
 Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. pojištění 111 201 215
 Daň z příjmů 112 0 0
 Ostatní přímé daně 113 33 18
 Daň z přidané hodnoty 114 38 220
 Ostatní daně a poplatky 115 0 0
 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 116 0 0
 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 117 0 0
 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 118 0 0
 Závazky k účastníkům sdružení 119 0 0
 Závazky z pevných termínovaných operací 120 0 0
 Jiné závazky 121 38 22
 Krátkodobé bankovní úvěry 122 550 0
 Eskontní úvěry  123 0 0
 Vydané krátkodobé dluhopisy 124 0 0
 Vlastní dluhopisy 125 0 0
 Dohadné účty pasivní 126 0 455
 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 127 0 0
 Součet řádků 105 až 127 128 1 484 2 398
 Výdaje příštích období 129 4 3
 Výnosy příštích období 130 0 0
 Kurzové rozdíly pasivní 131 0 0
 Součet řádků 129 až 131 132 4 3

 ÚHRN PASIV (ř. 86 + 95) 133 3 829 5 447
 kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 15 316 21 788
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Rozvaha (bilance)  
v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2012

Zpracováno v souladu  
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (v celých tisících Kč)



Výkaz zisku a ztráty sestaven ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč). 

Zpracováno v souladu s vyhláškou  č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A. NáKlADy
     Činnost
č. účtu Název ukazatele č. řádku hlavní hospodářská celkem

I.  Spotřebované nákupy celkem  1 435 6 013 7 448
501 Spotřeba materiálu 1 551 388 939
502 Spotřeba energie 2 884 1 397 2 281
503 Spotřeba ost. neskladov. dodávek 3 0 0 0
504 Prodané zboží 4 0 4 228 4 228
II.  Služby celkem  677 1 360 2 037
511 Opravy a udržování 5 130 55 185
512 Cestovné 6 29 9 38
513 Náklady na reprezentaci 7 16 22 38
518 Ostatní služby 8 502 1 274 1 776
III.  Osovní náklady celkem  5 178 3 399 8 577
521 Mzdové náklady 9 3 980 2 598 6 578
524 Zákonné sociální pojištění 10 1 189 716 1 905
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 7 7
527 Zákonné sociální náklady 12 9 78 87
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0
IV.  Daně a poplatky celkem  0 0 0
531 Daň silniční 14 0 0 0
532 Daň z nemovitosti 15 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0
V.  Ostatní nálady celkem  222 76 298
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0
543 Odpis nedobyté pohledávky 19 0 0 0
544 Úroky 20 29 7 36
545 Kurzové ztráty 21 0 0 0
546 Dary 22 155 6 161
548 Manka a škody 23 0 0 0
549 Jiné ostatní náklady 24 38 63 101
VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
  rezerv a opravných položek celkem  117 23 140
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
 a hmotného majetku 25 117 23 140
552 Zůstatková cena prodaného 
 dlouh. nehmot. a hmot.majetku 26 0 0 0
553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0
554 Prodaný materiál 28 0 0 0
556 Tvorba rezerv 29 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem  0 0 0
581 Posk. příspěvky. zúčt. mezi org. sl. 31 0 0 0
582 Poskytnuté členské příspěvky 32 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem  0 55 55
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 55 55
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)  7 629 10 926 18 555

B. VýNOSy
     Činnost
č. účtu Název ukazatele č. řádku hlavní hospodářská celkem

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 893 9 399 10 292
601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0
602 Tržby z prodeje služeb 2 893 4 883 5 776
604 Tržby za prodané zboží 3 0 4 516 4 516
II.  Změny stavu vnitroorgan. zásob celkem 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0
614 Změna stavu zvířat 7 0 0 0
III.  Aktivace celkem  0 0 0
621 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0
623 Aktivace dlouhod. nehmot. majetku 10 0 0 0
624 Aktivace dlouhod. hmotného majetku 11 0 0 0
IV.  Ostatní výnosy celkem  96 81 177
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penále 13 0 41 41
643 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0
644 Úroky 15 0 0 0
645 Kurzové zisky 16 0 0 0
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy 18 96 40 136
V.  Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
  rezerv a opravných položek celkem  0 0 0
652 Tržby z prodeje dlouhodob. 
  nehmotného a hmotného majetku 19 0 0 0
653 Tržby z prodeje cen. papírů a podílů 20 0 0 0
654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
655 Výnosy z krátkod. finančního majetku 22 0 0 0
656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0
657 Výnosy z dlouhod. finančního majetku 24 0 0 0
659 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0
VI.  Přijaté příspěvky celkem  575 0 575
681 Přijaté příspěvky zúčtované 
  mezi organizačními složkami 26 0 0 0
682 Přijaté příspěvky (dary) 27 575 0 575
684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0
VII. Provozní dotace celkem  5 859 1 821 7 680
691 Provozní dotace 29 5 859 1 821 7 680
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)  7 423 11 301 18 724
     
C. VýSlEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -206 375 169
591 Daň z příjmů 65 0 0 0

D. VýSlEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  -206 375 169







Také v roce 2012 jsme aktivně spo-
lupracovali na komunitním plánová-
ní poskytování sociálních služeb ve 
městě Česká Lípa. Veliké úsilí jsme 
vynakládali na mediální kampaně, 
(články a tištěné zprávy v tisku, při-
bližování naší práce formou exkurzí 
v našich projektech, apod.). 

V rámci prezentace Domu Jonáš 
– domu pro matky s dětmi v tísni 
a Klubu Koule Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež jsme 
uspořádali besedu o domácím  

násilí s prohlídkou Domu Jonáš  
a Klubu Koule, která se uskutečnila 
pro českolipskou ZŠ Dr. M. Tyrše, 
ZŠ Mimoň a ZŠ a MŠ Jižní ve Farní 
charitě ve dnech 15. 5.,  
12. 6. a 18. 6. 

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.

DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY ČeSKÁ LÍPA
VIII.

Den dětí patřil k tradičním akcím, 
který jsme již po páté pořádali ve 
spolupráci se společností Johnson 
Controls Autobaterie Česká Lípa 
v zahradě Farní charity (25. 5.).  
Pro děti zaměstnanců Autobaterií  
a zejména pak pro děti z Domu Jo-

náš to byl velmi silný zážitek. Mohly 
se vyřádit na atrakcích, kolotočích, 
vyzkoušet si jízdu na koni a hlavně 
prozkoumat celý areál Farní charity, 
neboť ten se proměnil v indiánské 
prérie s mnoha soutěžními zastáv-
kami. 

DeN DĚTÍ



K neopomenutelné akci patřil 
Adventní koncert v Bazilice Všech 
svatých v České Lípě (20. 12.), 
který se uskutečnil ve spolupráci 
ZUŠ Česká Lípa, p. o. a  MBHB, 
o. s. V programu s názvem Sláva 
budiž zazněly skladby autorů Linky, 
Handla, Mozarta, Staška a Bůžka 

ADVeNTNÍ KONCeRT
a již tradičně Vánoční mše Marka 
Kučery. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného pomohl projektu Sociální 
automobil, který zajišťuje odvoz 
zdravotně handicapovaných dětí 
do školy nebo ze školy. Děkujeme 
tímto srdečně organizátorům akce 
za štědrou pomoc.

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
Dne 11. 1. 2012 proběhl v ulicích 
České Lípy první ročník Tříkrálového 
průvodu v rámci dvanáctého ročníku 
Tříkrálové sbírky. Akce se na poslední 
chvíli stala komplikovanější, než se 
očekávalo. Nejprve byla celá akce 
kvůli silným větrům přesunuta ze  
6. 1., aby nám poté až v den konání 
v náhradním termínu odřekl majitel 
koní jejich půjčení. Nakonec ovšem 
akce, která začínala příchodem králů 
na náměstí T. G. Masaryka, dopadla 
výborně. Kůň byl nakonec narychlo 
zapůjčen od paní Jelenové, s níž jsme 
tak pro další rok navázali úspěšnou 
spolupráci. Během večera si diváci 
mohli do průvodu zakoupit charitní 
lampióny a přispět tak na projekt 
Sociální automobil. Po příchodu na 

vodní hrad Lipý žáci ze ZŠ Sever 
předali k jesličkám v živém betlému 
Světlo přání, poselství světu, které si 
připravili, diváci mohli vyslechnout 
pěvecké vystoupení Michaely Vy-
hnánkové či si opéci uzenku na ohni. 
Na 200 diváků zhlédlo vystoupení, 
které proběhlo ve spolupráci s Lipý, 
p. o., Michaelou Vyhnánkovou, členy 
kapely Řemdih a DKM, Uzenářstvím 
Staněk, o. s. Filozofický klub Progres, 
Křesťanským společenstvím, kaze-
telem Jednoty bratrské Miroslavem 
Bošem a v neposlední řadě  
s půjčovnou kostýmů Magic Potato, 
ZŠ Sever a s mediální podporou 
magazínu Lípa a zpravodajského 
serveru i-noviny.cz. Tímto děkujeme 
všem za pomoc.



SLAVNOSTNÍ 
PODVeČeR

ČeSKOLIPSKÝ 
DIVADeLNÍ PODZIM

72 HODIN PRO NÁŠ KRAJ
13. 10. jsme se aktivně zapojili do dobrovolnické akce 72 hodin, která 
probíhala po celé ČR. V Libereckém kraji tuto akci koordinovalo a finančně 
podporovalo o. s. Liberecká občanská společnost pod názvem 72 hodin pro 
náš kraj. Vyčistili jsme oba břehy řeky Ploučnice směrem od lávky v parku 
Milady Horákové po proudu k bývalému objektu prádelny a čistírny od 
odpadků a odplevelili jsme zídky a schody u autobusových zastávek U jezu.  
Do akce se zapojilo 7 zaměstnanců Farní charity Česká Lípa, 2 děti klientek 
azylového Domu Jonáš a 3 klienti Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež. Akce byla pro zaměstnance i pro klienty v prvé řadě příjemně 
stráveným dopolednem v takřka rodinném kruhu. 

18. 6. jsme uspořádali v nekuřácké 
části Restaurace KD Crystal v České 
Lípě tzv. Slavnostní podvečer, během 
něhož proběhlo poděkování dárcům, 
partnerům a přátelům Farní charity 
Česká Lípa. Akce byla uskutečněna 
poprvé a mimo jiné byl při ní uveden 
do provozu i nově zakoupený Sociál-
ní automobil Renault Master.  

Po tři večery 25. – 27. 10. jsme 
dostali možnost k prezentování své 
činnosti od o. s. Divadelní klub Jirá-
sek na 36. ročníku tradiční divadelní 
přehlídky Českolipský divadelní 
podzim. Ve foyer Jiráskova divadla 
jsme prezentovali svou činnost 
propagačními materiály služeb  
a projektů. Zároveň každý návštěv-

ník dostal u vstupu soutěžní anketní 
lístky, kterými jsme informovali 
veřejnost o své činnosti. Po každém 
představení si jeden z návštěvníků, 
stejně jako všichni účinkující odnesl 
sladkou cenu, kterou pro tuto pří-
ležitost, věnovaly Jizerské pekárny, 
spol. s r. o. , Česká Lípa.



Města a obce: Město Česká Lípa, Město Doksy, Město Nový Bor, Město 
Kamenický Šenov, Město Stráž pod Ralskem, Město Zákupy, Město 
Žandov, Obec Kunratice u Cvikova, Obec Provodín, Obec Stružnice

Právnické a fyzické osoby:
Benda Patrik
Česká lékárnická komora
Česká pošta, s. p.
Diecézní charita Litoměřice
Ecolab Hygiene s. r. o.
Euroškola Česká Lípa, střední odborná škola s. r. o.
Havel Antonín
Ježek software s. r. o., Česká Lípa
Jirásek Josef 
Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, spol. s r. o., Česká Lípa
JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář, Česká Lípa
Kratochvíl Václav Aleš
Mandová Vlasta
Mark Distri s. r. o.
Nováková Anna, MUDr.
OD ANDY s. r. o. 
Rajsiglová Dagmar, Pihel za MŠ Špičák, Česká Lípa
Šeps Miroslav, Mgr.
Šepsová Lenka, MUDr.
Šípová Lenka
Vendys & V s. r. o.
a další dárci

Všem dárcům a přátelům uvedeným 
v abecedním pořadí Farní charita 
Česká Lípa upřímně děkuje.

Spolupracující organizace s Farní charitou Česká Lípa v roce 2012
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,  
Filipovský chrámový sbor, ADRA Česká Lípa, Maltézská pomoc, reklamní 
agentura Deus, o. s. DK Jirásek, p. o. ZUŠ Česká Lípa, p. o. Lipý, Uzenářství 
Staněk, o. s. Filozofický klub Progres, i-noviny.cz a měsíčník Lípa

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech v v roce 2012
Krajský úřad Libereckého kraje: projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libe-
reckém kraji, Úřad práce v České Lípě, Správa uprchlických zařízení MV ČR

NAŠI PARTNeŘI, DÁRCI, PŘÁTeLÉ CHARITY V ROCe 2011
HLaVní SponzoŘi a parTnEŘi farní CHariTY čESKá Lípa:
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Vedoucí:
Telefon:

Fax:
Mobil:
E-mail:

NONSTOP
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Mobil:
E-mail:

Mobil:
E-mail:

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

Ubytovna Dobranov, Dobranov 120

Ubytovna Nový Bor, Severní 775

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:
Telefon:

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:

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

Bc. Jiří Gottlieber
+420 487 829 871
+420 774 116 412
medializace@fchcl.cz

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

Ludmila Špindlerová
+420 487 829 871
+420 775 116 451
ch.dilna@fchcl.cz

Bc. Michaela Salačová
+420 487 829 876
+420 774 116 215
salacova@fchcl.cz

Ing. Blanka Fialová
+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

Ing. Blanka Fialová
774 116 048
fialova@fchcl.cz

PROJeKTY
Sociální automobil, Charitní šatník

Klub Koule
Nízkoprahové zařízení 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


