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sLOVO úVOdeM
Milí čtenáři, vážení partneři 
a příznivci Farní charity Česká Lípa, 

na začátek mi dovolte několik slov k loňskému 
roku. 

Rok 2017 se nesl v celé organizaci v duchu 
stabilizace a zlepšování a zkvalitňování 
naší práce. Společně jsme hledali a defino-
vali slabá místa v jednotlivých projektech 
a posilovali je. 

Často jsem si v průběhu roku uvědomovala, jak těžké je proces změny naplánovat, 
zahájit a následně ve spolupráci se svými kolegy uskutečnit. Proto bych všem 
svým kolegyním a kolegům ráda touto cestou poděkovala za jejich trpělivost, 
pochopení a snahu se zlepšovat. Věřím, že všechny změny, které jsme absol-
vovali, byly vždy pozitivní a vedly nás k větší profesionalitě, lepší a efektivnější 
práci, kterou poskytujeme potřebným. 

změny přinesly řadu zlepšení v oblasti jasnějšího a přehlednějšího vykazování 
odvedené práce, přinesly pozitivní efekt v oblasti lepšího hospodaření se svě-
řenými prostředky. nakonec nejvyšší přínos byla beze sporu pomoc většímu 
počtu potřebných osob.

Hodně úsilí v předchozím roce jsme věnovali také přípravě a tvorbě strategic-
kého plánu, který organizaci vytyčil plán udržitelného rozvoje a jasně definoval 
strategické cíle do následujích let. Stejně tak jako při tvorbě strategického 
plánu, i při sestavování nového systému hodnocení zaměstnanců jsme využili 
pomoci a služeb odborníka, který po dobu téměř celého roku vedl tým pra-
covníků, kteří tvořili nové dokumenty tak, aby maximálně splnily očekávání  
a potřeby organizace a jejich zaměstnanců.   

Velkým úspěchem v roce 2017 bylo vítězství ve výběrovém řízení 
sociálních služeb, díky němuž bylo v České Lípě zřízeno nového pra-
coviště sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér. Nové 
pracoviště v nově vybudovaných prostorech v Dubické ulici poskytlo 
pracovní příležitost čtyřem zaměstnancům, kteří poskytují sociální 
služby nemalému množství sociálně slabých obyvatel Českolipska.

Jak již bylo řečeno, většina projektů se v průběhu roku stabilizovala či roz-
šiřovala svůj územní dopad. dobrovolnické centrum, jako jediné, prošlo na 
sklonku roku výraznou transformací. Po dvou letech jsme ukončili spolupráci 
s projektem Erasmus+, který pomáhal především rozvoji mladých lidí ze za-
hraničí. domluvili jsme se však s našimi bývalými kolegyněmi, které přešly pod 
jinou neziskovou organizaci, na udržení spolupráce se zahraničními dobro-
volníky. Ti budou dále pomáhat na akcích Charity.

V průběhu roku jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  
vypracovali projekt Společně rosteme, který pomůže v integraci sociálně vy-
loučených osob žijících nejen na Sociální ubytovně v novém Boru. Během 
celého roku naše práce směřovala k tomu, aby byl v lednu 2018 zahájen jeho 
provoz.

Ještě jednou Vám, milí čtenáři, srdečně děkuji, že držíte v ruce již 18. výroční 
zprávu Farní charity Česká Lípa. Jsme stále jedna z největších neziskových 
organizací v regionu s letitou tradicí, mnoha zkušenostmi a devíti službami  
a projekty, které pomáhají na Českolipsku a novoborsku. A jsme tu, abychom 
pomáhali lidem v nouzi. 

začtěte se do stránek výroční zprávy a sami uvidíte. děkujeme, že stojíte při nás.
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O OrganiZaci
Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založe-
na litoměřickým diecézním 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 
Eva Ortová, přímým nadřízeným je ředitelka diecézní charity Litoměřice 
Růžena Kavková, poradním orgánem je Rada Farní charity Česká Lípa.

rada Farní charity Česká Lípa
eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
Viliam Matějka – děkan Českolipské farnosti
ing. petr Mertin – ředitel OSBd, Česká Lípa
rudolf Živec – ředitel reklamní agentury deus
pavla Bratršovská – personalistka firmy Krofian Cz, toho času na Rd

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

Organizace svou činnost a praktické 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 působnosti získala respekt, dobré jméno  
a uznání od dalších spolupracujících subjektů. důležitým faktorem je 
rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční struktura.

Výroční zprávu 2017 v této podobě schválila Rada Farní charity Česká Lípa 
dne 8. 3. 2018.

pOděkOVání
 
dovolte mi, abych co nejupřímněji poděko-
vala všem, kteří nás po celý rok podporovali 
a bez jejichž pomoci bychom naši práci  
nemohli vykonávat.

děkuji otci biskupovi Mons. Janu Baxan-
tovi, panu děkanovi římskokatolické církve 
Viliamu Matějkovi a všem duchovním, kteří 
nám pomáhali svou službou a modlitbou. 
děkuji též ředitelce diecézní charity Lito-
měřice, paní Růženě Kavkové a celému její-
mu pracovnímu kolektivu. děkuji za finanční 
spoluúčast na jednotlivých projektech 
všem zmíněným ve výroční zprávě, srdečně 
děkuji partnerům, firmám Jizerské pekárny, 
Ewals Cargo Care a Adient, že stále rozvíjí 
naši spolupráci a chtějí být součástí charitní 
rodiny. Stejné díky pak patří i jednotlivcům 
za benefiční akce či sbírky, které pro nás  
v minulém roce uspořádali, i všem, kteří 
si zakoupili srdce na Sociální automobil.  
V neposlední řadě děkuji i všem zaměstnan-
cům Farní charity Česká Lípa, dobrovolníkům, 
partnerům, sponzorům a dárcům za společné 
bohulibé dílo ve prospěch trpících a potřeb-
ných lidí.

S úctou
Eva Ortová, 

ředitelka organizace
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Pozice 
v organizaci

Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Obslužný personál 12 9,25
Ředitelka organizace 1 1,00
Administrativní pracovník / Personalista 1 0,75
Pokladní 1 0,50
Projektový manažer 1 1,00
Mediální koordinátor 1 1,00
Vedoucí středisek 2 1,00
Účetní 1 1,00
Údržbář 2 1,75
Administrativní pracovník 2 1,25
Azylový dům Jonáš 13 12,25
Vedoucí azylových domů 
/ Sociální pracovník

1 0,75

Sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 11 10,50
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 12 8,0
Vedoucí Sociálního podniku FCH CL 1 0,25
Pomocný pracovník ve výrobě, uklízečka 11 7,75
Sociální automobil 3 1,25
Vedoucí Sociálního automobilu 1 0,25
Řidič 2 1,0
Charitní šatník 4 2,50
Pracovník skladu ošacení 3 2,25
Vedoucí Charitního šatníku 1 0,25

Centrum pro pěstounské rodiny 3 2,75
Vedoucí Centra / Sociální pracovník 1 0,75
Pracovník v sociálních službách 2 2,0
Sociální ubytovna nový Bor 10 7,75
Vedoucí Sociální ubytovny 1 1,0
Pokladní 1 0,50
Vrátný 6 4,75
Uklízečka 1 0,75
Údržbář 1 0,75
Klub Koule nzdM 3 3
Vedoucí Klubu Koule / Sociální pracovník 1 1,0
Sociální pracovník 1 1,0
Pracovník v sociálních službách 1 1,00
Startér 8 8
Vedoucí Startéru / Sociální pracovník 1 1,0
Sociální pracovník 2 2,0
Pracovník v sociálních službách 5 5
dobrovolnické centrum 1 0,25
Vedoucí dobrovolnického centra 1 0,25
Celkem 69 pracovních pozic 

/ 63 fyzických osob
55

přehLed OrganiZaČní struktury:
6

Stav k 31. 12. 2017



7

50

82

67

41

17

48

35

106

30 33

41
46

70
64

66

77

25 27
24 23

7

kLienti Farní charity Česká Lípa

2014

2017

2015

2016

Azylový dům Jonáš Startér Centrum pro 
pěstounské rodiny

Klub Koule nzdM Sociální automobil

nárůst klientů u sociálně aktivizační služby Startér byl dán rozšířením služby z novoborska také na Českolipsko, nárůst u Centra pro pěstounské rodiny 
byl podpořen aktivním sháněním nových pěstounských rodin, nárůst u Klubu Koule nzdM byl dán posílením práce v terénu. 
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Azylový dům Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo 
nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nebyly 
schopny zvládnout vlastními silami. Je registrovanou sociální službou  
u KÚ Libereckého kraje pod číslem 1297986 dle zákona o sociálních službách.

V roce 2017 našlo v azylových domech v České Lípě a v dobranově střechu 
nad hlavou celkem 149 matek, otců a jejich dětí, s nimiž bylo sepsáno 41 
smluv o poskytování sociální služby. Celkově v loňském roce kontaktovalo 
oba azylové domy 280 neúplných či úplných rodin v nouzi, 96 z nich bylo 
přímo cílovou skupinou služby. 

V 11 pokojích v Dubické ulici v České Lípě bylo poskytnuto placené azylo-
vé ubytování maximálně na dobu 1 roku a okamžité a bezplatné základní 
sociálně právní poradenství postupně 33 ženám s 71 dětmi a ve 4 poko-
jích v Dobranově 8 vícečetným rodinám s 31 dětmi.

O služby byl velký zájem z důvodu nedostupného sociálního bydlení či  
z nedostatku financí u samoživitelů, kvůli špatné vymahatelnosti výživného či 
vysoké nezaměstnanosti. Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci 
byly i domácí násilí, rozepře v rodině a ohrožující partnerské vztahy, zejména  
v návaznosti na užívání psychotropních látek jednoho z rodičů.

V loňském roce byla opět podporována větší samostatnost klientů a zodpo-
vědnost za prostředí, ve kterém klienti bydlí. Cílem byla integrace klienta do 
společnosti bez vytváření závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni  

aZyLOVÝ důM JOnáš k samostatnosti a navazování sociálních vazeb s menší izolací od společnosti. 
Tyto problémy byly řešeny s nadací Agrofert či jednorázovými příspěvky, kte-
ré umožnily klientům lepší dostupnost bydlení. 

V průběhu roku odešlo z Jonáše do pronajatých bytů či ke svým rodinám 
22 klientek či rodin. 5 mužů ze 6 si našlo během pobytu zaměstnání. 

Klienti byli v průběhu pobytu podporováni při řešení jejich problematické  
situace, ale i v dalších dílčích oblastech: vedení domácnosti, hospodaření, 
pěstování vlastních potravin, výchova a péče o děti, uplatnitelnost na trhu 
práce, sebeprezentace, orientace při získávání a zpracovávání informací po-
třebných pro jejich život. Vše bylo poskytováno formou konzultací se sociálním 
pracovníkem, pracovníkem v sociálních službách, právníkem a psychologem či 
formou různých kurzů. Aby poskytování sociální služby bylo co nejkvalitnější, 
byla navázána spolupráce s metodičkou sociálních služeb.

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 252 269
energie 503 013
opravy a služby 435 397
osobní náklady 5 199 765
odpisy nedobytných pohledávek a OP 58 155
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 18 420
režijní náklady 420 878
náklady celkem 6 887 897

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu aZyLOVÝ důM JOnáš Za OBdOBí rOku 2017
Výnosy                                                                              Kč
dotace Krajský úřad Libereckého kraje 4 219 626 61 %
tržby z prodeje služeb 1 048 640 15 %
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti*

141 763 3 %

dotace Úřadu práce ČR 581 444 8 %
přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 321 814 5 %
dotace a dar město Česká Lípa 574 610 8 %

procentuální rozdělení výnosů

* Vlastní hospodářská činnost zahrnuje Sociální podnik, Charitní šatník a Sociální ubytovnu
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dařilo se opět prohlubovat spolupráci s ostatními organizacemi, se sociál-
ními kurátory, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Úřadem práce v České 
Lípě, a tím účelněji vést klienty k samostatnosti.
na obou budovách se v průběhu roku řešily technické komplikace, musel být 
měněn plynový kotel, byly řešeny komplikace s odpady. 
Během roku byly pro klienty či ve spolupráci s klienty organizovány společen-
ské akce jako pálení čarodějnic, dětský den, mikulášská besídka, sportovní 
dny, výlety do přírody, divadelní představení, oslavy silvestrovského veselí či 
konce školního roku. Klienti se také hojně zapojili do výroby dárků na vánoční 
trhy v ambitu, jejichž prodej podpořil provoz Sociálního automobilu.

příběh z praxe: Zadlužená rodina
Pětičlenná rodina se nastěhovala do azylového domu z nouzového pokoje 
Farní charity Česká Lípa poté, co přišla o střechu nad hlavou kvůli nezapla-
cení nájmu v pronajatých prostorech, které přestaly být vyhovující k bydlení. 
Otec byl nezaměstnaný, navíc měli dluh za neplacení poplatků městu a kvůli 
několika pokutám. na mladé rodině bylo však od prvního okamžiku vidět, 
že jí je líto nastalé situace, kterou chce změnit a už se do ní nikdy nedostat.  
Rodiče byli vyhodnoceni jako lidé, kteří se snaží dát svým dětem lásku i dobrou vý-
chovu. Manželé začali bez výhrad spolupracovat s pracovnicemi Jonáše a společně 
si vytyčili tři body zlepšení – oddlužení rodiny, otci pomoci s hledáním trvalého 
zaměstnání a rodině pomoci najít vhodné bydlení. díky darovaným potravinám 
z Potravinové banky Libereckého kraje dokázala rodina postupně naspořit po-
třebné peníze na splacení dluhů. Po několika měsících našel otec díky pracovnicím 
práci jako dělník a nyní se již rodina nastěhovala do pronajatého bytu.

příběh z praxe: těhotná matka
Matka s dvěma dětmi přespávala u kamarádky, která jí však jednoho dne po-
žádala o vystěhování. Po nocích na nouzovém pokoji na Sociální ubytovně jí 
bylo pracovnicemi nabídnuto ubytování v Azylovém domu Jonáš. Po nastě-
hování matka zjistila, že je potřetí těhotná. Pro pracovnice bylo prvořadým 
úkolem naučit matku během rizikového těhotenství zvládat a vychovávat 
děti, u nichž byla diagnostikována AdHd a hyperaktivita, dále pak obnovit 
vztah s otcem dítěte a rodiči matky. navázání vztahů se postupně podařilo. 
Muž a následně i rodina začali jí při stále častějších návštěvách na azylovém 
domě pomáhat s výchovou dvou dětí. Matka poté porodila své třetí dítě  
a přibližně po devíti měsících pobytu klientky v azylovém domě si pár našel za 
asistence pracovnic vlastní podnájem, do něhož se přestěhoval.

pOdpOřte aktiVity
azylového domu Jonáš

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16201

Reference:
„Azylový dům Jonáš pomáhá rodinám řešit a překonávat 
složité životní a krizové rodinné situace, přičemž velmi úzce 
spolupracuje nejen s naším odborem. Činnost Farní charity 
Česká Lípa je vykonávána na velmi dobré úrovni. Pracovníci 
organizace svoje služby pro rodiny stále vylepšují a tím dochází  
i k profesnímu rozvoji organizace. Spolupráce si vážíme.”

Mgr. Petra Novotná
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany



 

startér
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér poskytuje na Novo-
borsku a Cvikovsku, od července loňského roku nově také na Českolipsku,  
již čtvrtým rokem pomoc rodinám a pečujícím osobám s nezaopatřenými 
dětmi při překonávání tíživé životní situace. Je registrovanou sociální službou  
u KÚ Libereckého kraje pod číslem 2925974 dle zákona o sociálních službách. 

Cílem služby bylo poskytnout pomoc ve zlepšení všech funkcí rodiny společ-
ně se zvládáním běžných činností spojených s každodenním životem. nejčas-
těji pracovníci pomáhali klientům s řešením bytové situace, s přípravou dětí 
na vyučování, při jednání na úřadech a jiných institucích, případně nacvičovali 
s klienty vyřizování osobních záležitostí či vyplňování formulářů. 

Klienti docházeli za pracovníky Startéru do kanceláří na Sociální ubytovně  
v novém Boru či v dubické ulici v sídle Farní charity Česká Lípa nebo pracov-
níci navštěvovali rodiny v domácnostech.

Služba byla v minulém roce poskytována zdarma 33 rodinám  
z Českolipska a 73 rodinám z Novoborska a Cvikovska, s nimiž byla 
uzavřena smlouva o poskytování služeb. Jednalo se převážně o rodi-
ny, na které byl zprostředkován kontakt pracovnicemi OSPOD Česká 
Lípa a Nový Bor a Správního odboru Cvikov. 
Startér rodinám poskytoval základní sociálněprávní při řešení finanční situace, 
zejména dluhů a exekucí, při vyřízování dokladů, při evidenci na úřadu práce, 
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při hledání práce na internetu, při vyplňování formulářů, sepsání životopisu,  
s vyřizováním rodičovského příspěvku. 

Pracovníci 33 rodinám pomohli s přípravou na zařazení se na trh práce, 87 
rodinám pomohli v nalezení vyhovujícího bydlení, 16 rodinám pomohli najít 
pracovní uplatnění, 51 rodinám zajistili potravinovou a materiální pomoc  
z Charitního šatníku, Potravinové banky Liberec, od organizace FEAd Lito-
měřice či firmy Hilding Anders (kočárky, skříně, postele, nábytek, oblečení 
ad.). dětem z 21 rodin pomohli se zlepšením studijních výsledků díky pravi-
delnému doučování, 46 rodinám pomohli s vyřizováním dávek hmotného za-
bezpečení, 9 rodinám pomohli s řešením dluhové problematiky, 13 rodinám 
pomohli s hospodařením s finančními prostředky, 43 rodinám pomohli při 
komunikaci s úřady. 

Pracovníci v neposlední řadě také připravovali pro rodiny s dětmi různorodé 
volnočasové aktivity, díky nadaci Agrofert byl tou největší pětidenní příměst-
ský tábor, během něhož děti klientů naštívily zoo v děčíně, zoopark v dok-
sech, koupaliště a zámek v zákupech či se vyřádily na sportovním dnu.

příběhy z praxe
dcera jedné klientky nastoupila na střední odborné učiliště, obor kadeřnice. Její 
matka neměla finance na zajištění učebnic, sešitů ani kadeřnického kufříku, které 
potřebovala na odbornou praxi. Pracovnice Startéru proto zahájila komunikaci se 
školou, s učiteli a mistrem odborného výcviku a zajistila dceři klientky veškeré vy-
bavení zdarma. Slečna se začlenila do vzdělání a nemusela si připadat méněcenná.

Pracovnice Startéru zahájila s klientkou spolupráci na získání jejího bratra do 

 

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 276 507
energie 70 039
opravy a služby 256 815
osobní náklady 2 258 882
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 2 256
režijní náklady 155 218
náklady celkem 3 019 717

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu 
startér Za OBdOBí rOku 2017

Výnosy                                                                                 Kč
dotace Krajský úřad Libereckého kraje 1 769 562 59 %
individuální projekt KÚ LBC 1 046 032 35 %
nadace Agrofert 34 000 1 %
přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 146 865 4 %
dotace město nový Bor a Cvikov 50 000 1 %

procentuální rozdělení výnosů

pěstounské péče, což se díky zkušenostem pracovnice také podařilo. Krom 
jiného se tak chlapci zlepšil prospěch ve škole, díky úspěchům následovala  
i pravidelná školní docházka. V neposlední řadě bylo vidět, že se mu zlepšila, 
po mnoha životních peripetiích vedoucí k uzavření před okolním světem  
a izolace, především psychika. díky všemu se z něj stal opět úsměvavý chlapec.

Reference:
„Spolupráce se Startérem vede od počátku ke zlepšení situace v našem městě, a to 
zejména v oblastech předcházení sociálnímu vyloučení našich občanů z většinové spo-
lečnosti. Pracovnice služby jsou s námi v častém telefonickém i osobním kontaktu, jsou 
ochotné poskytnout zprávy. Služba je partnerem při řešení problémových situací.”

Bc. Miroslava Schlauchová
vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov

pOdpOřte aktiVity
Startéru

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16211
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Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa již po jedenáct let jediný, 
proto byla jeho vytíženost v roce 2017 opět vysoká. 

Automobil sloužil ke svozu až 23 zdravotně hendikepovaných dětí 
každý den do školy nebo ze školy. 
Svoz zabezpečovali dva řidiči dvěma skříňovými nákladními automobily značky 
Renault Master (2012) a Fiat ducato (2016). Oba automobily byly kon-
strukčně přizpůsobeny k převozu tělesně hendikepovaných osob (vozíčkářů) 
díky nájezdové rampě s možností následného bezpečnostního připoutání 
vozíčkářů pro dobu převozu. Celková kapacita automobilu byla osm míst 
včetně řidiče (šest míst k sezení a dvě místa pro vozíky). Oba automobily 
byly v majetku Farní charity Česká Lípa, která hradila roční pojištění, daně  
a ostatní náklady na provoz.

děti byly přepravovány na místo určení z pravidelných svozových linek měst 
a obcí Česká Lípa, nový Bor, Kamenický Šenov, zákupy, Jestřebí, Staré Splavy, 
Žandov (leden–červen), Horní Police (leden–červen), Srní (září–prosinec). 
Výhodou této přepravy byl také poskytovaný servis, rodič pouze předával 
nebo přebíral dítě v rámci zajištěné cesty.

Sociální automobil byl financován z příspěvků některých zúčastněných měst  
a obcí, nadačních příspěvků, sponzorských darů a částečné úhrady jízdného 
od rodičů dětí. Loňský rok se Farní charita Česká Lípa nadále snažila získat fi-
nanční dary, kterými byly financovány splátky za oba vozy. I z tohoto důvodu 
byla nadále propagována samolepková akce Srdce pro Sociální automobil, 
prvně se také Farní charita Česká Lípa zapojila do prodeje dekoračních před-
mětů na vánočních trzích v ambitu VMG ČL.

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 významně pomohl řadě rodin zejména výrazným časovým a finančním 
odlehčením jejich tíživé a mnohdy komplikované situace. díky poskytování 
této služby měly děti možnost zlepšovat svou samostatnost, snižovala se je-
jich sociální izolace, utužovaly si vztahy se spolužáky a jejich rodiče měli větší 
možnost zaměstnanosti.

sOciáLní autOMOBiL

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 63 283
energie 0
opravy a služby 22 391
osobní náklady 741 228
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 195 575
režijní náklady 61 300
náklady celkem 1 083 777

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu 
sOciáLní autOMOBiL Za OBdOBí rOku 2017

Výnosy                                                                                 Kč
dotace Úřadu práce ČR 355 090 33 %
úhrada rodičů za službu 312 420 29 %
dary od fyzic. i právnic. osob, sbírky, 
Tříkrálová sbírka 2017, benef. koncert

208 429 19 %

zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti*

114 838 10 %

dotace měst a obcí  93 000 9 %

procentuální rozdělení výnosů

* Vlastní hospodářská činnost zahrnuje Sociální podnik, Charitní šatník a Sociální ubytovnu
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Reference:
“Vzhledem k dalšímu těhotenství jsme stáli před otáz-
kou, jak budeme dceru dopravovat ze školy, protože 
jsme věděli, že prvních pár měsíců s novorozencem bude 
mnohem složitějších než doposud. Tím, že manžel musí 
každý den za prací odjíždět mimo město, jsme nebyli 
schopni zajistit dopravu vlastními silami. Ve škole Pod 
Holým vrchem, kam dcera každodenně dochází, jsme 
se dozvěděli o svozu dětí. Díky pomoci svozu jsme tak 
schopni dceři zajistit každodenní dojíždění ze školy, kde 
ráda tráví čas, jen těžko bychom tuto dopravu sami zaři-
zovali. Navíc velice milý a ochotný přístup řidičů a paní 
vedoucí nás vedl k rozhodnutí využívat vašich služeb 
déle, než jsme vůbec plánovali. Moc děkujeme.”   

Lucie Chlastáková
rodič uživatelky Sociálního automobilu

pOdpOřte aktiVity
Sociální automobil

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16206

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu 
sOciáLní autOMOBiL Za OBdOBí rOku 2017
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centruM prO 
pěstOunské rOdiny
Pátým rokem Farní charita Česká Lípa doprovází v rámci sociálněprávní  
ochrany dětí pěstounské rodiny nejen na Českolipsku, ale částečně také 
v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji.

Centrum podporovalo 46 pěstounů při výchově svěřených dětí, které 
nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Doprovázelo je v jejich každo- 
denních radostech a starostech a poskytovalo jim pomoc podle  
individuálních potřeb. V průběhu roku se Centrum zaměřilo i na 
potenciální zájemce a žadatele o náhradní rodičovství.

V průběhu roku doprovázely pracovnice na základě dohody o výkonu pěs-
tounské péče 45 pěstounských rodin poskytujících dlouhodobou péči 64 
dětem a 1 pěstounku na přechodnou dobu, která v tomto období pečovala  
o 2 děti, které byly následně umístěny do náhradní péče širší rodiny.
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Pracovnice nabízely v rámci doprovázení pěstounských rodin krátkodobou  
i dlouhodobou celodenní péči jako vzdělávání pěstounů, konzultace s psy-
chology, asistovaná setkání s biologickými rodiči či sociální poradenství, zajiš-
tění táborů ve spolupráci s jinými organizacemi nebo dvou příměstských táborů 
připravených přímo pracovnicemi v prostorech Centra, dále jednodenní akce  
o jarních a podzimních prázdninách se soutěžemi, výlety či exkurzemi. 

Vzdělávání pěstounů bylo pořádáno pravidelně 2krát měsíčně formou třího-
dinových seminářů, besed a rozvojových skupin, kde pěstouni řešili aktuální 
problémy a pod vedením psychologa čerpali ze zkušeností dalších přísedí-
cích. neméně významná byla asistence u dětí při setkávání se s biologickými 
rodiči a individuální doučování dětí ve spolupráci s dobrovolnickým centrem. 

Během roku fungoval Klub pro pěstounské rodiny, který byl otevřen celým ro-
dinám pravidelně každou středu. dětem nabízel výchovně vzdělávací činnosti 
a pěstounům a jejich partnerům 1 až 2krát měsíčně poradenství a možnost 
relaxace a neformálního kontaktu s dalšími pěstouny a interaktivní společné 
vzdělávání pěstoun–dítě. To vše s využitím projekce, odborných dokumentů, 
praktických ukázek a relaxačních a výtvarných technik.

Centrum rozšířilo pověření v rámci registrace o vyhledávání náhradních rodičů  
v rámci LK. Centrum se tak otevřelo i pro všechny potenciální zájemce o náhradní 
rodičovství. V neposlední řadě pak Centrum uspořádalo v půli října celodenní akci 
den pro náhradní rodičovství v Kd Crystal, která proběhla v rámci Týdne náhrad-
ního rodičovství a kampaně LK Mít domov nebo rodinu. (více v Dalších aktivitách)

Reference:
„Děkuji Centru pro pěstounské rodiny, že poskytuje hezké prostředí pro děti i pěstouny, 
ať jde o setkávání během vzdělávání či o klub pro děti. Sama se zde cítím jako ve velké 
rodině, kde panuje pohoda, porozumění a vstřícnost.”

Pěstounka Slavomila

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 112 626
energie 28 223
opravy a služby 265 322
osobní náklady 1 499 038
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 0
režijní náklady 122 569
náklady celkem 2 027 778

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu centruM 
prO pěstOunské rOdiny Za OBdOBí rOku 2017     

Výnosy                                                                                 Kč
státní příspěvek na pěstounskou péči 2 016 000 99 %
dotace ÚP ČR 19 845 0,9 %
tržby z prodeje služeb 4 000 0,1 %

procentuální rozdělení výnosů

Více inFO na 
www.cpr-FchcL.cZ
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Sedmým rokem slouží Klub Koule NZDM každý všední den klientům ve 
věku od 6 do 26 let a odborně a bezpečně jim umožňuje trávit volný čas 
smysluplnými aktivitami. Tím snižuje riziko sociálněpatologického ohrožení 
mládeže především v lokalitě Dubice. Klub Koule NZDM je registrovanou 
sociální službou u KÚ Libereckého kraje pod číslem 6790491 dle zákona 
o sociálních službách.  

Posláním projektu bylo sociální začlenění a pozitivní změna v životě 
cílové skupiny, podpora a pomoc v nepříznivých životních situacích, 
zachování a nadále rozvíjení důstojného života všech uživatelů pro-
jektu. Pracovníci klubu navázali kontakt a pracovali se 77 klienty 
převážně romského původu, které motivovali ke vzdělání a nezávislo-
sti na systému sociální pomoci.
S klienty byly provozovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou 
her, besed či přednášek na témata prevence kriminality, drogová prevence, 
občanská angažovanost, vaření, hudba, křesťanství či první pomoc. 

Klientům byl také zprostředkováván kontakt se společenským prostředím 
v podobě výletů, společenských a kulturních akcí – třídenní přírodopisně 
poznávací pobyt v Hejnicích na Frýdlantsku, sportovní dny, návštěva diva-
delního představení, soutěže v plavání, turnaje ve stolním fotbale, ale také 
zapojení do dobrovolnických aktivit v podobě úklidu odpadu z černých sklá-
dek, rekonstrukce psího útulku, účast s plavidly na českolipské neckyádě či 
prezentace klubu na akci zUŠ Česká Lípa formou výroby romských pokrmů. 

V neposlední řadě bylo klientům poskytováno poradenství, informační servis, 
doprovod, kontakt s institucemi, doučování či pomoc s realizacemi vlastních 
nápadů. Klub poskytoval také zázemí hudební a taneční skupině a pro setká-
vání rodin a větších skupin při různých příležitostech.

díky individuální podpoře získali klienti povědomí o trhu práce, o důležitosti 
vzdělání, byli schopni řešit problém společně s pracovníkem, uvědomovali si nut-
nost spolupracovat s úřady a s různými institucemi a učili se s nimi komunikovat.

Většina klientů se 
v rámci volnočasových 
aktivit učila pracovat 

s plnohodnotným 
využitím volného času, 

který by jinak trávili 
na ulici.

Mnoha dětem se pomoh-
lo ve zlepšení školního 
prospěchu díky  dvakrát 
týdně zavedenému do-
učování dětí. zlepšení 
prospěchu bylo patrné 
v průběhu roku následně i na vysvědčení. díky spolupráci s Klubem Koule 
nzdM se 2 chlapcům bydlících v domě humanity Česká Lípa podařilo nalézt 
stabilní zaměstnání, 2 dívky se podařilo provést těhotenstvím a po naroze-
ní dítěte stabilizovat jejich postavení v rodině, v rámci sociálněterapeutické  
pomoci byli někteří klienti úspěšně motivováni k dokončení ročníku ve zvole-
ném učebním oboru. 

kLuB kOuLe, 
níZkOprahOVé ZaříZení 
prO děti a MLádeŽ
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příběh z praxe: návrat do školy
Klient Klubu, náctiletý Roman, prvním rokem navštěvoval učiliště v České Lípě, 
obor automechanik. zvolený obor ho však nebavil, postupně ztrácel motivaci 
k učení, neplnil zadané úkoly, zhoršoval se mu prospěch, v pololetí propadal, 
přestával respektovat autority a stále častěji se dostával do konfliktu s učite-
lem. V tu chvíli byl rozhodnut ze školy odejít. Když se tyto informace dostaly  
k pracovnici Klubu Koule nzdM, společně s Romanem sestavili individuální 
plán klienta, v němž si stanovili kroky vedoucí k motivování klienta k nutnosti 
vzdělání a řešení vzniklé situace. Roman byl, i přes svou vzpurnost, vnímavým 
klukem. na konzultacích se nejprve řešila důležitost vzdělání, následně se při-
kročilo ke zlepšení prospěchu. Roman konzultoval vypracovávání úkolů a refe-
rátů, nechal si pomoci s předměty, které mu činily obtíže. Průběžně pracoval 
pracovník klubu s Romanem na zlepšení vztahů s autoritami. Po komunikaci 
pracovníka se školou našel Roman oporu v mistrovi odborného výcviku, který 
byl nápomocen při řešení konfliktů s jinými pedagogy. Po několikaměsíčním 
úsilí došlo u klienta ke zlepšení prospěchu a k postupu do dalšího ročníku. nyní 
dále studuje a přivydělává si ve výrobní společnosti v České Lípě. 

 

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 41 145
energie 123 183
opravy a služby 80 549
osobní náklady 1 413 875
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 2 561
režijní náklady 108 654
náklady celkem 1 769 967

přehLed nákLadů a VÝnOsů prOJektu 
kLuB kOuLe nZdM Za OBdOBí rOku 2017     

Výnosy                                                                                 Kč
dotace Krajský úřad Libereckého kraje 1 013 157 57 %
individuální projekt KÚ LBC 645 750 36 %
dotace město Česká Lípa 100 000 5 %
příspěvek Úřad práce 21 396 1 %
dary a nadace 25 613 1 %

procentuální rozdělení výnosů

pOdpOřte aktiVity
Klubu Koule nzDM

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16204
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Posláním Dobrovolnického centra je umožnit lidem všeho věku dobrovolnic-
kou zkušenost, a to nejen v rámci služeb Farní charity Česká Lípa, ale také pro 
potřeby dalších cílových skupin či ve prospěch životního prostředí.

dobrovolnické centrum v loňském roce vykonávalo dlouhodobou dobrovol-
nickou činnost pro potřeby organizace Farní charity Česká Lípa v rámci práce 
s dětmi a mládeží v Azylovém domě Jonáš, v Klubu Koule nzdM či v Centru 
pro pěstounské rodiny, v rámci mentorství zahraničních dobrovolníků a zapo-
jovalo dobrovolníky do administrativních činností (projekt dobrovolnictví 
jako lidská zkušenost). dále se dobrovolníci účastnili dobrovolnických akcí pro 
potřeby organizace a pro místní komunitu (projekt 4d – den dobrovolníkem  
= den dárcem), díky šestici zahraničních dobrovolníků z Ukrajiny, Albánie,  
Gruzie, Arménie, Itálie a ze Španělska spolupracovalo se základními a střed-
ními školami skrze workshopy na témata týkající se multikulturního soužití  
a evropských hodnot (projekt Erasmus+) a pořádalo propagační a osvětové akce  
v oblasti dobrovolnictví.

Celkem se tak v loňském roce zapojilo do aktivit Dobrovolnického centra  
v rámci dlouhodobé dobrovolnické činnosti 15 dobrovolníků, tedy 9 českých 
a 6 zahraničních, a 95 dobrovolníků v rámci krátkodobé dobrovolnické  
činnosti. Společně dobrovolníci odvedli 3 756 dobrovolnických hodin.

dOBrOVOLnické centruM
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přehLed nákLadů a VÝnOsů 
prOJektu dOBrOVOLnické centruM 
Za OBdOBí rOku 2017   

V  roce 2017 dobrovolnické centrum také pořádalo akci Ukliďme Česko  
– likvidace černých skládek a účastnilo se dalších 11 kulturně společenských akcí. 
za všechny jmenujme národní potravinovou sbírku, zUŠ Open, českolipskou 
neckyádu, hudební festival Všudybud, dětský den Farní charity Česká Lípa, výlety 
s klienty azylových domů ad.

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 17 703
energie 31 436
opravy a služby 699 480
osobní náklady 422 961
odpisy dHM + jiné ostatní náklady 74 486
režijní náklady 39 290
náklady celkem 1 285 356

Výnosy                                                                                 Kč
program Erasmus+ 863 776 67 %
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti*

271 573 21 %

dotace Úřadu práce ČR 7 310 1 %
dotace MPSV ČR 101 000 8 %
dotace město Česká Lípa 41 697 3 %

procentuální rozdělení výnosů

Reference:
„Aktivity realizované ve spolupráci s Farní charitou hodnotíme více než kladně. Projektové 
dny, spolupráce při vedení výuky a další setkání v sobě skrývají potenciál, který umožňuje 
nejen rozvoj znalostních a dovednostních kompetencí dětí, ale rovněž rozvíjí jejich sociální 
dovednosti, čímž je zcela naplněna idea, se kterou jsme naši vzájemnou spolupráci zahájili. 
Je rovněž nezbytné vyzdvihnout vstřícnost a ochotu, se kterou koordinátoři Farní charity 
zajišťují jednotlivé aktivity.”

Mgr. Karel Minařík
ředitel ZŠ Partyzánská
Česká Lípa

* Vlastní hospodářská činnost zahrnuje Sociální podnik, Charitní šatník a Sociální ubytovnu
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Sociální podnik poskytoval pátým rokem pracovní příležitosti na zkrácený pracovní  
úvazek zdravotně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo plný invalidní 
důchod, lidem bez přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let.

Hlavní činností Sociálního podniku byla údržba zeleně, seče, výřezy cest, ořezy živých  
plotů pro firmy i pro fyzické osoby jako jsou Johnson Controls Autobaterie, Johnson  
Controls International, Lesy ČR, Janda & Syn Comp., Jablonné v Podještědí či Crystalex 
Nový Bor. Dále pak zaměstnanci Sociálního podniku zajišťovali úklidové práce  
veřejných prostor panelových domů pro bytové samosprávy.
V Sociálním podniku pracovalo loňský rok celkem 11 lidí, z toho 9 hendikepovaných s čás-
tečným invalidním důchodem a 2 sociálně znevýhodnění, tzn. bez přístřeší a starší 50 let.  
3 zaměstnanci Sociálního podniku celoročně pracovali pro firmu dS Smith Packaging nový 
Bor, 4 zaměstnanci v Jizerských pekárnách Česká Lípa, 2 poskytovali úklidové práce v domech  
a 2 zaměstnanci byli zaměstnáni v terénu na sečích a dalších manuálních pracích.

zakázky byly získávány přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou formou a poté  
i na doporučení některého ze stálých zákazníků.

Veškeré práce byly zajišťovány vlastní technikou, a to dodávkovým automobilem se sklopným 
valníčkem, křovinořezy, postřikovači, pilami, fukary a dalším ručním nářadím.

sOciáLní pOdnik 
Farní charity Česká Lípa

 
Reference:
„Farní charitu Česká Lípa vnímáme jako partnera,  
s nímž je příjemné spolupracovat. Se zaměstnanci Sociálního 
podniku jsme ve firmě dlouhodobě velmi spokojeni, je na ně 
spolehnutí v pracovním nasazení a odvádějí kvalitní práci.“

Emil Svoboda
vedoucí provozu DS Smith Packaging Nový Bor
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V rámci spolupráce se Správou uprchlických zařízení MV ČR byl již osmnác-
tým rokem provozován humanitární sklad ošacení. Pravidelně jednou týdně 
byly dvěma pracovnicemi vydávány klientům zařízení nejen ošacení a obuv, 
ale také další potřebné věci, například hračky a kočárky pro děti, cestovní 
tašky, batohy, kabelky, literatura apod. V případě mikulášské nadílky se vezly 
dětem do zařízení balíčky se sladkostmi a ovocem. Věci byly klientům vydá-
vány zdarma dle jejich potřeb. Služeb humanitárního skladu využívali klienti, 
kteří se ocitli v zařízení bez prostředků a byli odkázáni výlučně na pomoc 
Farní charity Česká Lípa.

Humanitární sklad ošacení vydal zdarma v průběhu roku 1 955 kusů ošacení.

Již jedenáctým rokem byly v prostorech šatníků poskytovány sociálně slabým 
klientům věci denní potřeby, jako textil všeho druhu (ošacení, ložní prádlo, 
záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy i párovaná obuv), ale i školní brašny, 
nádobí, hračky, kočárky, knížky a další věci.

Klientům, kteří měli poukázku k bezplatnému odběru ošacení ze  
sociálního odboru MÚ, od obecního úřadu nebo od vedoucí Azylové-
ho domu Jonáš, bylo v České Lípě vydáno zdarma 3 359 ks ošacení  
a v Novém Boru 564 ks, a to maximálně jedenkrát za tři měsíce  
a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. 
Ostatním klientům bylo vydáno v České Lípě 38 758 ks ošacení za sym-
bolické ceny podle platného ceníku a 18 872 ks ošacení v Novém Boru. 
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 odebírány firmou dimatex, která  
nepoužitelné oblečení odkupovala, čímž přispívala na provoz šatníků. Od 
firmy dimatex byly v provozu pronajaté kontejnery v areálu Charity v České 
Lípě, u budovy Charitního šatníku nový Bor, v areálu českolipské firmy Adient  
a v obci Jestřebí.

do Charitního šatníku také přispívali dárci prostřednictvím sbírek ošacení, 
které organizovaly doksy, Žandov či nový Bor, Krajský úřad Libereckého kraje 
či českolipské pobočky firem Ewals Cargo Care a Adient. 

aktiVity prO kLienty 
V ZaříZení prO ZaJištění 
ciZinců V BěLé – JeZOVé

charitní šatník

Kontejner na textil v areálu firmy Adient.
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sOciáLní uBytOVna nOVÝ BOr
Sociální ubytovna v Novém Boru na adrese Severní 755 zajišťovala ubytování 
v objektu vlastněném městem Nový Bor lidem s nízkými příjmy, kteří byli 
s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry ohroženi 
chudobou a sociálním vyloučením.

Sociální ubytovna poskytla azyl 99 sociálně slabým lidem včetně 42 dětí  
v 62 pokojích. Kapacita ubytovny byla po celý rok plně obsazena. 

V průběhu roku se podepsalo 35 nových nájemních smluv do prázdných  
pokojů, které byly uvolněny kvůli vystěhování bývalých nájemníků z důvodu 
vandalismu, neplacení nájemného, v lepším případě kvůli zlepšení sociální si-
tuace a odstěhování se do městských či nájemních bytů, jak tomu bylo u tří 
rodin. Ubytovna byla samofinancovaná z poplatků nájemníků za ubytování  
a z dotací od úřadu práce na chráněná pracovní místa.

O chod ubytovny se staral vedoucí ubytovny. na chod ubytovny dohlíželi  
plných 24 hodin denně pracovníci na vrátnici. Klientům byl zajišťován úklid 
společných a venkovních prostor, drobná údržba na pokojích, postřiky pro-
ti škůdcům a parazitům. Klienti ubytovny byli jejími zaměstnanci vedeni  
k pořádku a k zodpovědnosti, jednou za 14 dní se prováděly kontroly pořádku 
na pokojích, dodržování zákazu kouření a výroby drog. Při výskytu štěnic se 

začalo s úplnou likvidací věcí v napadeném pokoji a jejich oka-
mžitým odvozem. K tomu se zavedla měsíční karanténa všech, 
kteří pokoj navštívili (zákaz návštěv). Tímto se podařilo štěnice 
kompletně zlikvidovat.

Pro klienty byla k dispozici sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi Startér Farní charity Česká Lípa, která sídlí 
taktéž v objektu ubytovny. Této služby využívali ubytovaní 
ku pomoci v otázkách insolvence, exekucí a žalob v občan-
skoprávním sporu, při poradenství v oblasti rodinného práva 
či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení.

V loňském roce bylo potřeba oprav a údržby budovy. na ná-
klady Farní charity Česká Lípa se postupně opravovaly pokoje, 
probíhala rekonstrukce dodávky vody do pokojů, řešila se opra-
va kotelny, díky správci objektu novoborské bytové společnosti 
se vyměňovala část oken a neustálou péči vyžadoval i nábytek 
na většině pokojů, v havarijním stavu byly především kuchyň-
ské linky a sprchové kouty. Před budovou bylo na náklady Farní 
charity Česká Lípa vybudováno skromné dětské hřiště.

nouzový pokoj 
na Sociální ubytovně se nacházel také tzv. nouzový pokoj 
pro lidi, kteří potřebují až na 14 dní bezplatné azylové bydlení  
a pomoc sociálních pracovníků ze Startéru. Této služby za loň-
ský rok využilo na osmi lůžkách ve dvou pokojích 23 rodin včet-
ně dětí a 19 jednotlivců. zájemci o azyl byli často propuštění  
z psychiatrických léčeben či z výkonu trestu, lidé z ulice, mamin-
ky s dětmi utíkající z domácího násilí či lidé, kteří se ocitli bez 
domova z důvodu neplacení nájmu a zadluženosti. Jednotlivci 
našli následné ubytování nejčastěji na Sociální ubytovně, mat-
ky či rodiny s dětmi na Azylových domech Jonáš v České Lípě  
a v dobranově, obě skupiny také u vlastní rodiny či ve vlastním 
bydlení. Pobyt na nouzovém pokoji byl vždy hrazen z nákladů 
Farní charity Česká Lípa, potravinová a materiální pomoc byla 
poskytnuta především díky Charitním šatníkům, Potravinové 
bance Libereckého kraje a organizaci FEAd Litoměřice.
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příběh z praxe: Matka s dětmi na ulici
Bezplatný azyl na nouzovém pokoji pomohl matce s dvěma dětmi. Matka se 
pohádala se svým partnerem a ten ji během noci s dětmi vyhodil na ulici. díky 
spolupráci sociálně aktivizační služby Startér s orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí z České Lípy našla matka i s dětmi takřka okamžitou pomoc na Sociální 
ubytovně v novém Boru. Matka s dětmi byla ubytována na nouzovém poko-
ji. nejen díky tomu bylo zabráněno, aby došlo k odebrání dětí. Matka poté, 
co vyčerpala možných čtrnáct dní na nouzovém pokoji, našla azyl na běžném 
pokoji na ubytovně a našla pomoc u  sociálních pracovnic Startéru. Společně 
našly vlastní bydlení a pomohli matce i v dalších existenčních záležitostech.

Reference:
“Sociální ubytovna, kterou provozuje Farní charita Česká Lípa, je nezbytnou součástí 
sociálního systému na území Novoborska a je zařazena do tvorby prostupného sociálního 
bydlení na tomto území. Provozovatel stále rozšiřuje její služby, které poskytuje v rámci 
smlouvy s Novým Borem, dokonce vydává na své náklady zpravodaj, který je mimo jiné 
přínosem pro sociální pracovníky Nového Boru, kteří využívají zařízení pro své klienty.”

Bc. Jiřina Kubáňová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Novém Boru
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daLší aktiVity Farní charity Česká Lípa
tříkráLOVá sBírka
Po sedmnácté byla Farní charita Česká Lípa a její zaměstnanci a dobrovolníci 
součástí největší dobrovolnické akce v České republice, která pomáhá získávat fi-
nanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Obrovské díky touto cestou patří všem, 
kteří se nezištně podíleli na vykoledované částce 75 861 Kč, a tím tak pomohli 
podpořit provoz Sociálního automobilu, který slouží zdravotně hendikepova-
ným dětem. Velké díky patří zŠ dr. M. Tyrše a Špičák z České Lípy a zŠ Stružnice 
a zákupy za nadšené a krásně zpívající koledníky, zŠ Partyzánská za nadšené, 
krásně zpívající koledníky a za uspořádání sbírky ve všech třídách školy, panu Pav-
lu Ráčkovi za organizaci koledování ve městě Mimoň s junáckým oddílem Přístav 
Ralsko Mimoň, paní Simoně Řeháčkové a Heleně Pelčákové za organizaci kole-
dování ve městě zákupy, paní Martině Bogarové za organizaci koledování v obci 

Horní Police, farnostem Česká Lípa, Cvikov, Mimoň a Horní Police za organizaci 
koledování v kostelích při mších, vedení měst a obcí Česká Lípa, nový Bor, Cvi-
kov, Mimoň, Horní Police, Stružnice/Jezvé, Žandov a zákupy za ochotný přístup 
k pořádání Tříkrálové sbírky, pěveckému sboru zUŠ Česká Lípa, klubu Progres, 
Michaele Vyhnánkové, TF – Audio, Rudolfu Živcovi, vodnímu hradu Lipý a foto-
grafovi Vítku Černému za pomoc při organizování Tříkrálového průvodu, na 
němž zahrál ochotnický soubor Osli svou Komedii o hvězdě. V neposlední 
řadě děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do tříkrálové kasičky.

MasOpustní VeseLí
Čtvrtým rokem po sobě pořádala Farní charita Česká Lípa v centru České Lípy 
Masopustní veselí a průvod. na Škroupově náměstí se sešla kromě desítek  
masek i stovka lidí. nejprve se průvod přesunul na náměstí T. G. Masaryka, kde  
se k průvodu přidaly další desítky nadšenců, kterým za bouřlivého jásotu pře-
dala paní starostka klíč od města. Průvod v čele s obecním laufrem v podání 
Petra Brambora nárovce pokračoval s hudebním doprovodem přes centrum 
zpět na Škroupovo náměstí, kde na účastníky čekaly masopustní pochoutky  
a představení divadla Krabice Teplice na terase kavárny Kocour. 
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ČeskOLipská neckyáda
Potřetí organizovala Farní charita Česká Lípa během Městských slavností  
v České Lípě oslavu všech (ne)vodáků, která v České Lípě trvá s přestávka-
mi od roku 1973. Tradiční přehlídky legračních plavidel se účastnilo 20 lodí, 
které vyrazily sobotní dopoledne od mostu u nsP k jezu u bývalé prádelny. 

Tam byly pro návštěvníky připraveny stánek s občerstvením, ocenění plavidel 
v kreativních kategoriích oficiálními triky neckyády a potlesky stovek návštěv-
níků. Farní charitě Česká Lípa se tak ve třetím ročníku organizace podařilo 
udržet samonastolený standard této akce, především pak díky všem členům 
posádek, kteří ve volném čase vyrobili nápaditá plavidla a předvedli divákům 
po celou dobu jízdy skvělou show. 

den prO náhradní rOdiČOVstVí
20. října se v Kd Crystal pod hlavičkou Centra pro pěstounské rodiny Farní charity 
Česká Lípa konal den pro náhradní rodičovství. Během jednoho dne se pod jednou 
střechou uskutečnily filmové projekce, swingový taneční večer, dětský program či be-
sedy pro širokou i odbornou veřejnost na téma náhradního rodičovství. Celý den byl 
součástí Týdne náhradního rodičovství a kampaně Libereckého kraje Mít domov a ro-
dinu (Samozřejmost nebo vzácnost?), k jejíž podpoře se mimo jiné celý den uskutečnil. 

Pro školy i pro veřejnost se promítaly filmové příspěvky k tématu: od Alice nellis Adop-
ce: Konkurz a francouzský film bratří dardennů Kluk na kole. Pro děti byly připrave-
ny ve foyer Kd výtvarné workshopy zaměstnanců Startéru a Azylového domu Jonáš  
a podporovatelky CPR, ilustrátorky Anety Františky Holasové. divadelní před-
stavení pak nezištně zajistilo divadlo Agnez Jany a Míry Kolářů z České Lípy. Byla  
pořádána beseda v klubu U bílýho černocha, ve foyer kulturního domu byly infor-
mační stánky k tématu i obecně k sociálním službám Farní charity Česká Lípa,  
u informačních stánků byli k dispozici sociální pracovníci, psycholog či pěstouni. 

Celý den byl zakončen v prostorách restaurace Wildcook, kde se odehrál taneční 
večer. K tanci a poslechu zahrál českolipský Big Band CL, lekce tance měla na sta-
rosti tvář kampaně Tereza Prucková (Bufková). V rámci večera bylo poděkováno 
velkým a stálým partnerům Farní charity Česká Lípa.
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sLáVa ZákLadní uMěLecké škOLe
Podesáté rozezněl baziliku Všech svatých tradiční Vánoční koncert zUŠ Čes-
ká Lípa Sláva budiž. na benefičním představení se na jednom pódiu sešli pře-
devším žáci i učitelé zUŠ Česká Lípa a již po čtvrté i žáci zUŠ Horní Počerni-
ce Praha. Koncert za dobrovolné vstupné podpořil činnost projektu Sociální 
automobil Farní charity Česká Lípa částkou 13 664 Kč. 

V dopoledním i odpoledním čase zazněl program složený ze studentských 
hudebních těles hrajících převážně české a světové vánoční písně a tradičně 
Vánoční mše skladatele a ředitele místní školy Marka Kučery pod taktovkou 
Pavla Hrice.

ukLidíMe ČeskO
Farní charita se potřetí zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. 
Po poradě s městem Česká Lípa se zaměstnanci, klienti, zahraniční dobrovolníci Farní 
charity Česká Lípa a veřejnost dubnovou sobotu dopoledne s vervou pustili do úklidu 
tří míst v okolí České Lípy – okolí ubytovny na Svárově, louka u říčky Šporky pod Holým 
Vrchem a začátek staré silnice z České Lípy na Stružnici. 

Pneumatiky, sklo, elektrosoučástky, molitany, polystyrény a velká míra igelitů a plastů, 
to vše bylo v přírodě k nalezení ve velkém počtu. z veškerého odpadu byly ještě zvlášť  
v průběhu úklidu tříděny plasty. 
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ŽítneJ rOhLík Otesánek
Jizerské pekárny uvedly 16. května 2017 na trh nový výrobek, tzv. ŽítnEJ  
rohlík Otesánek. Každý, kdo si ho v podnikových prodejnách Harmonie kou-
pil, pomohl matkám či otcům s dětmi v tíživé životní situaci a bez střechy 
nad hlavou. z každého prodaného kusu křupavého Otesánka totiž kupující 
přispěl 2 Kč na provoz Azylových domů Jonáš Farní charity Česká Lípa. 

V roce 2017 bylo za celkovou částku 77 720 Kč 
pořízeno důležité vybavení pro bezpeč-
nost zaměstnanců i obyvatel domů jako 
protipožární dveře s bezpečnostním ková-
ním a vložkou či protipožární okna. Žitný 
rohlík Otesánek je stále v prodeji a podle 
výše příspěvků zákazníkům chutná. K této 
podpoře Jizerských pekáren přibyla i pod-
pora formou sbírkových kasiček, které jsou 
rozmístěny na pultech prodejen Harmonie 
po celém Libereckém kraji. Stejně jako žitný 
rohlík podporují činnost Azylových domů 
Jonáš.

sBírka Věcí prO ukraJinu
Od listopadu do prosince probíhala pod hlavičkou Farní charity Česká Lípa první sbírka 
pro Ukrajinu. Sbíralo se především ošacení, ale také drogistické zboží. Humanitární 
pomoc obětem nepokojů na Ukrajině směřovala na podporu zdravotnických zařízení  
a na pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. 

Sbírka vznikla na popud zaměstnanců Farní charity Česká Lípa, dvou sociálních pracov-
níků sociálně aktivizační služby Startér, kteří jsou původem z Ukrajiny, ale již několik let 
žijí a pracují v České republice. Celkově bylo prostřednictvím diecézní charity ostravsko- 
-opavské, která sbírku zaštítila a dopravila na Ukrajinu, nasbíráno na Českolipsku díky 
mnoha dárcům 49 pytlů a 61 krabic darů.
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prOdeJ VÝrOBků na VánOČních trZích
zaměstnanci Farní charity Česká Lípa na začátku prosince prodávali po  
6 dní v ambitu Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa výrobky na vánoč-
ních trzích. návštěvníci všech generací si domů odnášeli vonné svíčky, látková 
srdíčka a zdobené vánoční perníčky, ručně vyráběné kuchyňské zástěry,  
batikované tašky, batůžky a kabelky, vše vyrobené z darovaných materiálů od 
příznivců Farní charity Česká Lípa. 

Krásné výrobky vyráběli klienti a zaměstnanci z Azylového domu Jonáš  
v České Lípě i dobranově, klienti nízkoprahového Klubu Koule nzdM, 
Centra pro pěstounské rodiny a sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi Startér, stejně tak i děti a učitelé ze zŠ a MŠ Verneřice. Částka  
14 146 Kč přispěla na provoz Sociálního automobilu. 

srdce prO sOciáLní autOMOBiL
na červnových Městských slavnostech v České Lípě, na nichž měla Farní charita 
Česká Lípa informační stánek, mohli potřetí charitní příznivci nákupem samolep-
ky ve tvaru srdce s vlastním textem podpořit provoz a nákup nového tranzitního 
vozu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy. 

Srdečně tímto Farní charita Česká Lípa děkuje všem, kteří si srdce v hodnotě  
100 Kč zakoupili. Stejně tak děkuje Reklamní agentuře deus, jmenovitě Rudolfu 
Živcovi, který celou výrobu zdarma zajišťoval. Chtěli byste vlastní srdce? Podívejte 
se na náš web. najdete tam objednávkový online formulář.
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Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2017 hradila z finančních pro-
středků od MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst Česká Lípa, 
nový Bor, Kamenický Šenov, Žandov, Jestřebí, doksy, zákupy, Cvikov, Úřadu 
práce Česká Lípa, projektu Správy uprchlických zařízení MV ČR, Ministerstva 
vnitra ČR, nadace Agrofert, nadace ČEz, nadace Preciosa, nadační fond 
Albert, dům zahraniční spolupráce, p. o., ze sponzorských darů od regionál-
ních firem a individuálních dárců a od dalších laskavých dárců. Jména všech 
najdete na stránce naši partneři.

ZpůsOBy FinancOVání 
a ekOnOMické inFOrMace

spotřeba materiálu 1 339 000 Kč
spotřeba energie 2 182 000 Kč
nakupované služby, opravy, cestovné 3 042 000 Kč
osobní náklady zaměstnanců 16 852 000 Kč
ostatní náklady 723 000 Kč
odpisy a prodaný majetek 888 000 Kč

provozní dotace 15 953 000 Kč
dary 824 000 Kč
tržby za vlastní výkony 8 314 000 Kč
ostatní výnosy 226 000 Kč

25 026 000 kč 25 317 000 kč

náklady v roce 2017 Výnosy v roce 2017

1 % 

33 % 

63 % 

3 % 
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 855 1 084
A.I. dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 93 93
A.I.1. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0
A.I.2. Software (013) 4 93 93
A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0
A.I.4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0
A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0
A.I.6. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0
A.II. dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 6 660 2 846
A.II.1. Pozemky (031) 11 0 0
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0
A.II.3. Stavby (021) 13 0 0
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 1 931 2 075
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 0 0
A.II.6. dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0
A.II.7. drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 4 729 0
A.II.9. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 771
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0
A.III. dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27) 21 98 0
A.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0
A.III.2. Podíly – podstatný vliv (062) 23 98 0
A.III.3. dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0
A.III.4. zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0
A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 0 0
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 5 996 1 855
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 93 93
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 0 0
A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082) 35 1 174 1 762
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 4 729 0

rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2017
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80) 40 4 713 14 057
B.I. zásoby celkem (ř. 42 až 50) 41 0 0
B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0
B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0
B.I.3. nedokončená výroba (121) 44 0 0
B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
B.I.5. Výrobky (123) 46 0 0
B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0
B.I.7. zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0
B.I.8. zboží na cestě (139) 49 0 0
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 2 794 13 194
B.II.1. Odběratelé (311) 52 398 388
B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-50) 55 4 10
B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 763 0
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 1 0
B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
B.II.8. daň z příjmů (341) 59 0 0
B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
B.II.10. daň z přidané hodnoty (343) 61 81 50
B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
B.II.12. nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 1 390 12 271
B.II.13. nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348) 64 0 0
B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 0 0
B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0
B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 157 475
B.II.18. dohadné účty aktivní (388) 69 0 0
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 1 158 783
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 44 79
B.III.2. Ceniny (213) 73 0 0
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 114 704
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0
B.III.5. dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0
B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0
B.III.8. Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0
B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 761 80
B.IV.1. náklady příštích období (381) 81 759 80
B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 2 0

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 5 568 15 141
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 46 256 67 984

rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2017
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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5. Jiná 
pasiva

PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 84 1 783 1 643
A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 2 095 1 664
A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 1 922 1 475
A.I.2. Fondy (911) 87 173 189
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 88 0 0
A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 -312 -21
A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X 291
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 -312 X
A.II.3. nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 -312
B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 3 785 13 498
B.I. Rezervy celkem (ř. 95) 94 0 0
B.I.1. Rezervy (941) 95 0 0
B.II. dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 96 729 188
B.II.1. dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0
B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
B.II.3. závazky z pronájmu (954) 99 49 188
B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
B.II.5. dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
B.II.6. dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 680 0
B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 2 072 2 059
B.III.1. dodavatelé (321) 105 798 213
B.III.2. Směnky k úhradě (322) 106 0 0
B.III.3. Přijaté zálohy (324) 107 0 0
B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 13 0
B.III.5. zaměstnanci (331) 109 830 936
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0
B.III.7. závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 111 376 475
B.III.8. daň z příjmů (341) 112 0 0
B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 40 76
B.III.10. daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0
B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 115 8 2
B.III.12. závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
B.III.13. závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
B.III.14. závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 118 0 0
B.III.15. závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0
B.III.16. závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
B.III.17. Jiné závazky (379) 121 7 351
B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
B.III.19. Eskontní úvěry (232) 123 0 0
B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
B.III.22. dohadné účty pasivní (389) 126 0 6
B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 984 11 251
B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 984 11 251

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 5 568 15 141
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 22 272 60 564

rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2017
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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A. NÁKLADY

název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
A. Náklady (ř. 39) 1 16 075 8 951 25 026

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
celkem (ř. 3 až 8) 2 4 188 2 375 6 563

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek (501-3) 3 1 882 1 639 3 521

A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 204 204
A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 175 45 220
A.I.4 náklady na cestovné (512) 6 693 0 693
A.I.5 náklady na reprezentaci (513) 7 82 3 85
A.I.6 Ostatní služby (518) 8 1 356 484 1 840

A.II.
změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
materiálu, zboží, vnitrorganizačních služeb 
a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9 0 0 0

A.II.7 změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0
A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0
A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0
A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 11 536 5 316 16 852

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 8 709 4 062 12 771
A.III.11 zákonné sociální pojištění (524) 15 2 826 1 190 4 016
A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0
A.III.13 zákonné sociální náklady (527) 17 1 64 65
A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0

A.IV. daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 0 14 14
A.IV.15 daně a poplatky (53x) 20 0 14 14

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 351 358 709

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní 
pokuty a penále (541) 22 0 0 0

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 58 135 193
A.V.18 nákladové úroky (544) 24 0 1 1
A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 0 6 6
A.V.20 dary (546) 26 14 21 35
A.V.21 Manka a škody (548) 27 0 63 63
A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 279 132 411

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek celkem (ř. 30 až 34) 29 0 888 888

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku (551) 30 0 90 90

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 700 700
A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 98 98
A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0
A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9) 34 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0
A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

zúčtované mezi organizačními složkami (58x) 36 0 0 0

A.VIII. daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0
A.VIII.29 daň z příjmů 38 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 16 075 8 951 25 026

B. VÝnOSY

název položky číslo
řádku

Činnost
hlavní hospodářská celkem

B. Výnosy (ř. 67) 40 15 653 9 664 25 317
B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 13 741 2 533 16 274

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 13 741 2 533 16 274
B.II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 499 4 503

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami (681) 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 499 4 503
B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
(ř. 48 až 50) 47 1 399 6 915 8 314

B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 0 0 0
B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 1 399 5 737 7 136
B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 0 1 178 1 178

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 14 212 226

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní 
pokuty a penále (641-2) 0 0 0

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 0 84 84
B.IV.7 Výnosové úroky (644) 0 0 0
B.IV.8 Kursovné zisky (645) 0 0 0
B.IV.9 zúčtování fondů (648) 14 2 16

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 0 126 126
B.V. Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63) 58 0 0 0

B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (652) 0 0 0

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 0 0 0
B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 0 0 0
B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 0 0 0
B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 0 0 0

VÝnOsy ceLkeM 9 664 25 317

c. VÝsLedek hOspOdaření 
před ZdaněníM (ř. 39 - 64 + 38) 713 291

A.VIII.29 daň z příjmů (591) 66 0 0 0
d. VÝsLedek hOspOdaření pO Zdanění (ř. 65 - 66) 67 713 291

kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 75 886 201 954
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Hilding Anders ČR a. s. (nepeněžitý dar – matrace, postele, přikrývky v hodnotě 670 861 Kč) 
Potravinová banka Libereckého kraje (nepeněžitý dar – 6 380,65 kg potravin v hodnotě 406 926,30 Kč)
Město Česká Lípa (200 000 Kč)
Jizerské pekárny, s. r. o., Česká Lípa (97 720 Kč)
Mark distri, s. r. o. (nepeněžitý dar – kojenecké potřeby v hodnotě 67 933 Kč)
dm-drogerie markt s. r. o. (30 370 Kč)
zUŠ Česká Lípa (dobrovolné vstupné na benefičních akcích – 20 471 Kč)
Ewals Cargo Care, Česká Lípa (20 000 Kč)
a JUdr. Milan Štětina a Mgr. Tereza Štětinová advokátní kancelář, Česká Lípa (komplexní právnické služby zdarma)

záKLAdní UMěLECKá 
ŠKOLA ČESKá LíPA

naši partneři, dárci, přáteLé charity V rOce 2017
HLaVní SponzoŘI a DLoUHoDoBí parTnEŘI Farní CHarITY čESKá Lípa:

JUDr. Milan Štětina 
a Mgr. Tereza Štětinová 
advokátní kancelář
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MěSTa a oBCE:
Česká Lípa, nový Bor, Kamenický Šenov, Žandov, Jestřebí, doksy, zákupy, Cvikov

práVnICKé a FYzICKé oSoBY (v abecedním pořadí):
Adient Czech Republic, k. s., Česká Lípa 
Ajda, dětský bazar
Česká spořitelna, a. s., Česká Lípa
ČSOB, a.s.
diecézní charita Litoměřice
dimatex CS, spol. s r. o.
divadelní klub Jirásek, z. s.
FBC Česká Lípa
Fehrer Bohemia, s. r. o.
Haas+Sohn Rukov
Ježek software, s. r. o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, s. r. o., Česká Lípa
Kaleze, s. r. o.
KIK textil a non–Food, spol. s r. o.
Kloučková Marta
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Česká Lípa 
KOVOS družstvo Teplice
Krajský úřad Libereckého kraje
Kratochvíl A. V. 
Krofian Cz, s. r. o.
MM-SERVIS Cz s. r. o.
nejedlová Lenka
nováková Anna, MUdr. 
Od AndY, s. r. o., Česká Lípa
Rajsiglová dagmar, MŠ Špičák
Restaurace Brusle, Česká Lípa
Rodinné centrum Sluníčko, o. s., Česká Lípa
Šípová Lenka
Špičák Milan
TrollComputers s. r. o.
Vendys & V, s. r. o.
Živec Rudolf, Reklamní agentura deus
a další dárci

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

SpoLUpraCUJíCí organIzaCE, 
zŠ dr. M. Tyrše Česká Lípa, zŠ Partyzánská, základní, 
Praktická a Mateřská škola Česká Lípa, zŠ Špičák Česká Lípa, 
zŠ Slovanka, zŠ Pátova, základní umělecká škola Česká Lípa, 
zŠ Stružnice, zŠ zákupy, junácký oddíl Přístav Ralsko Mimoň, 
Gymnázium Česká Lípa, Obchodní akademie Česká Lípa, 
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s. r. o., Gymnázium Mimoň, 
Glass School nový Bor, OSPOd Česká Lípa a nový Bor, 
Středisko výchovné péče Česká Lípa, Velký vůz Sever nový Bor, 
Rodina v centru nový Bor, Sanrepo, o. p. s., Jablonné v Podještědí, 
Krok pro všechny generace z. s., dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, p. o.
Kultura Česká Lípa, p. o. Lipý, Policie ČR, Městská policie Česká Lípa, 
Cizinecká policie Česká Lípa, d., Maltézská pomoc, Progres, z. s., 
Farnost Česká Lípa, Cvikov, Mimoň a Horní Police, SSC Karate Polák Česká Lípa, 
Pavlína Klabníková, Pavel Ráček, Simona Řeháčková, Helena Pelčáková, 
Martina Bogarová, rodina Husárových, Michaela Vyhnánková, 
TF–Audio, TOM dakoti Česká Lípa, TOM Chippewa Česká Lípa, 
divadlo Agnez Jany a Míry Kolářů z České Lípy, 
Aneta Františka Holasová, Vítek Černý, Papírny Štětí
a mnozí další

FInanční SpoLUúčaST 
na JEDnoTLIVýCH proJEKTECH:
Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Úřad práce v České Lípě, nadace Agrofert, nadace ČEz, nadace Preciosa, 
nadační fond Albert, dům zahraniční spolupráce, p. o.
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pOdpOřte nás
společně dokážeme víc
Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, po-
máhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlouženou 
rukou! nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši 
pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000.
Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží  
v rámci svých deseti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se k ní 
připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci potřeb-
ným je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším závazkem vůči 
Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.  

podpořte naše poslání 
Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili po-
dle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na 
příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody: 

první kategorie v hodnotě do 1 000 kč obsahuje:
• děkovný dopis
• pravidelné měsíční zasílání elektronické verze zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL  

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
 
druhá kategorie v hodnotě do 10 000 kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL   

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
•  poskytnutí informací o využití daru 
•  děkovný balíček FCH CL

třetí kategorie v hodnotě do 50 000 kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL   

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  

sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL 
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
 
Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 kč obsahuje:
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  

sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL 
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
•  půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
•  možnost Vaší prezentace v rámci kulturně společenských akcí FCH CL  

(den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)

V rámci dobré vzájemné spolupráce jsme otevřeni dalším podnětům z Vaší strany. 
každou podporu vítáme a děkujeme za ni.  
Číslo účtu: 1387347379/2700
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adresa – sídlo: 
Farní charita Česká Lípa
dubická 992, Česká Lípa 470 01

IČO: 702 261 48
dIČ: Cz 702 261 48

Číslo účtu: 1387347379/2700
Pracovní doba: 7:30–16:00

aktuáLní kOntakty  www.fchcl.cz

ředitelka:
eva Ortová

  487 829 871  
775 600 532

 ortova@fchcl.cz

Medializace, pr:
Mgr. Jiří gottlieber

  487 829 871   
774 116 412

 info@fchcl.cz

projektové manažerka:
Bc. anna pražská

  487 829 881  
775 600 394

 prazska@fchcl.cz

personalistka:
dita krčmářová

  487 829 881  
774 116 048

 krcmarova@fchcl.cz

účetní:
edita šulcová

  487 820 880  
608 981 763

 sulcova@fchcl.cz

azylový dům Jonáš  3) a dobranov  6)

Vedoucí: Bc. Barbara kubíčková

  487 829 872  
775 600 374 

 jonas@fchcl.cz 

nOnstOp Česká Lípa 3)

  487 829 873  
774 116 499

 nonstop@fchcl.cz  

nOnstOp služba dobranov  6)

  608 314 385

 nonstopdobranov@fchcl.cz

startér Česká Lípa  1)

a nový Bor  4)

Vedoucí: Bc. Vlasta sabadosh

  487 829 875  
778 062 215

 starter@fchcl.cz

centrum pro pěstounské rodiny  5)

Vedoucí: Mgr. Jana glaserová

  774 116 421

 pestouni@fchcl.cz

sociální automobil 1)

Vedoucí: irena hrnčířová

  487 829 874   
608 978 233

 automobil@fchcl.cz

sociální podnik 1)

Vedoucí: Ludmila špindlerová

  487 829 874  
775 116 451

 socialnipodnik@fchcl.cz

charitní šatník Česká Lípa  1)

a nový Bor  2)

Vedoucí: Ludmila špindlerová

  487 829 874  
775 116 451

 satnik@fchcl.cz

klub koule ndZM  1)

Vedoucí: Mgr. rostislav prokeš

  487 829 876  
774 116 215

 klubkoule@fchcl.cz

dobrovolnické centrum  1)

Vedoucí: dita krčmářová

  487 829 881  
774 116 048

 dobrovolnici@fchcl.cz

sociální ubytovna nový Bor  4)

Vedoucí: Lubomír Jelínek

  774 116 779

 ubytovna@fchcl.cz

nOnstOp služba sociální ubytovny 4)

  774 116 911

společně rosteme  4)

Vedoucí: Bc. kateřina Malečková

  777 354 188

 maleckova@fchcl.cz

2)  charitní šatník nový Bor   
(Purkyňova 227, nový Bor, 473 01)

3)  azylový dům Jonáš Česká Lípa  
(dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)

6)  azylový dům Jonáš dobranov
(dobranov 120, 471 21)

4)  su nový Bor   
(Severní 755, nový Bor, 473 01)

5)  centrum pro pěstounské rodiny  
(Masná 88, Česká Lípa, 470 01)

1)  dubická 992,  
Česká Lípa 470 01
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6)  azylový dům Jonáš dobranov
(dobranov 120, 471 21)

pOZnáMky
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text a fotografie:    kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa a Vít Černý
grafická úprava:    deus – reklama a produkce
sazba a předtisková úprava:   deus – reklama a produkce


