
1

FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



2



 

3

2

SÍDLO A POBOČKY FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPAOBSAH
Úvodní slovo 4
Poděkování 5
O organizaci 5
Přehled organizační struktury 6
Azylový dům Jonáš 10
Startér 12
Sociální automobil  14
Centrum pro pěstounské rodiny 16
Klub Koule NZDM  18
Dobrovolnické centrum 20

Sociální ubytovna Nový Bor 
Společně rosteme 
Nouzový pokoj

22

Sociální podnik 24
Charitní šatníky 25
Humanitární sklad ošacení 25
Společenské a fundraisingové aktivity 26
Ekonomické informace 31
Naši partneři 43
Podpořte nás  45
Aktuální kontakty 46

Dubická 992, Česká Lípa, 470 01
• sídlo organizace  
• ekonomický úsek  
• Dobrovolnické centrum
• Charitní šatník Česká Lípa

Dubická 2189, Česká Lípa 
• Azylový dům Jonáš Česká Lípa

Masná 88, Česká Lípa 
• Centrum pro pěstounské rodiny

Dobranov 120 
• Azylový dům Jonáš Dobranov

Severní 755, Nový Bor 
• Sociální ubytovna Nový Bor
• Společně rosteme
• Startér Nový Bor

Purkyňova 227, Nový Bor 
• Charitní šatník Nový Bor

Wolkerova 386, Nový Bor
• Provoz 13

• Klub Koule NZDM
• Sociální automobil
• Sociální podnik FCH CL
• Startér Česká Lípa

nám. 1. máje 49, Mimoň
• Charitní šatník Mimoň

Jezová 1501, Bělá pod Bezdězem 
• Humanitární sklad ošacení v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová

Provoz 13 21
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SLOVO ÚVODEM

Začtěte se do stránek výroční zprávy a sami uvidíte. 
Děkujeme, že stojíte při nás.
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Milí čtenáři, vážení partneři a charitní 
příznivci, Farní charita Česká Lípa má za 
sebou dvacátý rok své profesionální 
existence. 

Rok 2019 patřil mezi úspěšné roky, byl 
personálně stabilní a my jsme během 
něj dále pokračovali v rozvoji
a zlepšování našich jedenácti 
poskytovaných služeb.

Srdečně nás v průběhu celého roku těšil zájem o podporu naší organizace ze 
strany firem, dárců i dobrovolníků, studenty počínaje, seniory konče. Díky jejich 
podpoře jsme financovali služby jak přímou finanční podporou, tak 
prostřednictvím zapojených dobrovolníků do mnoha aktivit, do sbírek, do 
hlasování v úspěšné soutěži s IKEA, do prodeje palačinek či do výroby
a prodeje dárků na adventních trzích. 

Mnoho z těchto aktivit bylo na konci roku spojeno se započatou 
fundraisingovou kampaní na nákup nového Sociálního automobilu, kterým 
budeme moci v následujícím roce svážet více zdravotně hendikepovaných dětí 
z více obcí. Obrovská náklonnost z řad veřejnosti byla pro nás velkou 
podporou.

Událostí číslo jedna pro nás bylo zahájení realizace nového projektu Dáme 
věcem další šanci! financovaného z prostředků EU. V rámci projektu vzniklo 
nové prodejní místo Charitního šatníku v Mimoni s šicí dílnou a také zcela nová 
služba, truhlářská dílna, která od podzimu zahájila pod názvem Provoz 13 
renovace a úpravu darovaného nábytku ve Wolkerově ulici v Novém Boru. Díky 
existenci našeho podniku tak dále dokážeme prodloužit životnost věcí 
a vrátit je zpět do oběhu.

Ne ve všech službách jsme ale měli to štěstí. Sociální podnik se v průběhu roku 
potýkal s nedostatkem kvalifikované síly pro seče a údržbu zeleně. Proto, i když 
jsme měli možnost realizovat zakázky, v mnoha případech se nemohly 
uskutečnit nebo se uskutečnily v omezené míře.

V rámci registrovaných sociálních služeb jsme spolupracovali s externími 
metodiky kvality a na základě jejich doporučení služby zlepšovali. I díky tomu 
jsme úspěšně absolvovali inspekce na sociálně aktivizační službě Startér
a v Centru pro pěstounské rodiny. 

Ještě jednou Vám, milí čtenáři, srdečně děkuji, že držíte v ruce 20. výroční 
zprávu Farní charity Česká Lípa. Jsme stále jedna z největších neziskových 
organizací v regionu s letitou tradicí, mnoha zkušenostmi a jedenácti službami 
a projekty, které pomáhají na Českolipsku a Novoborsku. A jsme tu, abychom 
pomáhali lidem v nouzi.

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se 
COVID-19. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého 
světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I  když v době zveřejnění 
této výroční zprávy naše organizace nezaznamenala významný 
pokles tržeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat 
budoucí dopady této pandemie na činnost organizace. Vedení 
organizace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu
a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních 
účinků na organizaci a její zaměstnance. Zvážili jsme potenciální 
dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospěli jsme
k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého 
trvání organizace. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 
2019 zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále 
schopna pokračovat ve své činnosti.
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RADA FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA
Eva Ortová – ředitelka Farní charity Česká Lípa
Viliam Matějka – děkan farnosti Česká Lípa
Petr Mertin – ředitel OSBD Česká Lípa
Pavel Morávek – děkan farnosti Nový Bor
Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus
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PODĚKOVÁNÍ

S úctou
Eva Ortová, ředitelka organizaceO ORGANIZACI

Dovolte mi, 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 římskokatolické 
církve Viliamu Matějkovi a Pavlu Morávkovi i všem duchovním, kteří nám 
pomáhali svou službou a modlitbou. Děkuji též ředitelce diecézní charity 
Litoměřice paní Růženě Kavkové a celému jejímu pracovnímu kolektivu. Děkuji 
za finanční spoluúčast na jednotlivých projektech všem zmíněným ve výroční 
zprávě, srdečně děkuji partnerům, firmám Jizerské pekárny, Prominent CZ
a Ewals Cargo Care, 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 se stali členy Klubu přátel 
Sociálního automobilu. V neposlední řadě děkuji i všem zaměstnancům Farní 
charity Česká Lípa, dobrovolníkům, partnerům, sponzorům a dárcům za 
společné bohulibé dílo ve prospěch trpících a potřebných lidí.

Farní charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena 
litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní 
subjektivitou a registrovaná u ministerstva kultury 17. 2. 2000. Spadá pod 
Diecézní charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní 
organizace Caritas. Řídí ji ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je 
ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradním orgánem je 
Rada Farní charity Česká Lípa. 

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných 
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 2019 v této podobě schválila Rada Farní charity Česká Lípa dne 
20. 4. 2020. 5

POSLÁNÍ
Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků 
pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké 
životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, 
preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci 
rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. 

Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost
k odpovědnosti za vliv na společnost.



Pozice 
v organizaci

Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Obslužný personál 13 9,70
Ředitelka organizace 1 1,00
Personalista 1 0,60
Pokladní 1 0,50
Projektový manažer 2 1,60
Mediální koordinátor 1 1,00
Vedoucí středisek 2 1,00
Hlavní účetní 1 1,00

Údržbář 2 1,75
Uklízečka 1 0,50
Azylový dům Jonáš 16 14,00
Vedoucí azylových domů / Sociální pracovník 1 1,00
Sociální pracovník 2 2,00
Pracovník v sociálních službách 12 10,25
Vrátný 1 0,75
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 14 9,25
Vedoucí Sociálního podniku FCHCL 1 0,25
Pomocný pracovník ve výrobě, uklízečka 13 9,00
Sociální automobil 3 1,25
Vedoucí Sociálního automobilu 1 0,25
Řidič 2 1,00
Charitní šatník 5 3,00
Vedoucí Charitního šatníku 1 0,25
Pracovník skladu ošacení 4 2,75

Centrum pro pěstounské rodiny 4 3,25
Vedoucí CPR / Sociální pracovník 1 0,75
Pracovník v sociálních službách 2 2,00
Kontaktní pracovník CPR 1 0,50
Sociální ubytovna Nový Bor 9 7,75
Pokladní 1 0,50
Vrátný 6 5,75
Uklízečka 1 0,75
Údržbář 1 0,75
Klub Koule NZDM 4 3,30
Vedoucí Klubu Koule NZDM / Sociální pracovník 1 1,00
Pracovník v sociálních službách 3 2,30
SAS Startér 10 8,50
Vedoucí SAS Startér / Sociální pracovník 1
Sociální pracovník 1 0,50
Pracovník v sociálních službách 8 7,50
Dobrovolnické centrum 1 0,25
Vedoucí Dobrovolnického centra 1 0,25
Společně rosteme 4 2,30
Vedoucí projektu 1
Zaměstnanci 3 1,30

Celkem 
(stav k 31. 12. 2019)

89 pracovních 
pozic

67,80 
přepočtených  

úvazků

PŘEHLED ORGANIZAČNÍ STRUKTURY:66

Jelikož měli někteří zaměstnanci dělené úvazky, pracovalo ve Farní charitě Česká Lípa
v roce 2019 celkem 81 fyzických osob na 89 pracovních pozicích. 

 

Asistentka ředitele 1 0,75

0,50

Dáme věcem další šanci! 6 5,25
Vedoucí 1
Truhlář 1 1,00
Dělník 1 1,00

1,00

Koordinátor zásobování 1 0,75
Prodavačka v šatníku 2 1,50

1,00
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KLIENTI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

Sociální automobilKlub Koule NZDMCentrum pro 
pěstounské rodiny

StartérAzylový dům Jonáš

33
27

Nouzový pokoj

Nárůst klientů u Azylového domu Jonáš byl díky nárůstu počtu klientů stěhujících se do vlastního bydlení. Tím se v průběhu roku 
uvolňovala kapacita domů, což umožňovalo ubytování dalším klientům. Nárůst klientů u sociálně aktivizační služby Startér a Klubu Koule 
NZDM byl dán intenzivnější prací v terénu. 

2017

2018

2019
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VYDANÉ OŠACENÍ V CHARITNÍM ŠATNÍKU 
A HUMANITÁRNÍM SKLADU OŠACENÍ

61 553 ks

62 173 ks

61 811 ks

1 955 ks

1 231 ks
1 371 ks

Charitní šatníky Humanitární sklad ošacení

2017

2018

2019

Navýšení vydaného ošacení v Humanitárním skladu ošacení pro Správu uprchlických zařízení MV ČR v Bělé-Jezové bylo dáno rozšířením 
odběratelů o žadatele o azyl z pobytového střediska.



81

2018
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

41
46

50

67 67
65

63

76

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nárůst počtu zaměstnanců byl dán především díky realizaci nového projektu Dáme věcem další šanci!, který zahrnuje Charitní šatník
v Mimoni a truhlářskou dílnu Provoz 13 v Novém Boru. 
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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. 

AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ

PODPOŘTE AKTIVITY
Azylového domu Jonáš
č. ú.:1387347379/2700

VS: 16201

V loňském roce našlo v azylových domech v České Lípě a v Dobranově 
střechu nad hlavou 226 matek, otců a dětí, dalších 110 klientů muselo být 
odmítnuto z důvodu plné kapacity domů. 

V jedenácti pokojích v České Lípě bylo poskytnuto placené azylové ubytování 
maximálně na dobu jednoho roku a okamžité a bezplatné základní sociálně 
právní poradenství na základě smlouvy o poskytování sociální služby postupně 
40 ženám se 107 dětmi. V Dobranově byly tyto služby poskytnuty 15 vícečetným 
rodinám s 51 dětmi ve čtyřech pokojích.

Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci byla tíživá finanční situace
a neschopnost hradit stávající bydlení, nevyhovující bytové podmínky, 
nedostatečná péče o děti, domácí násilí, přechod z jiného azylového domu, 
problém s návykovými látkami a potřeba řešení situace s dohledem nad péčí
o děti a řešení léčby.

U klientů byla podporována větší samostatnost a zodpovědnost za prostředí, 
ve kterém bydlí. Cílem byla jejich integrace do společnosti bez vytváření 
závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni k samostatnosti a k navazování 
sociálních vazeb s menší izolací od společnosti. 

V průběhu roku se 27 klientek či rodin, tedy 68 % klientů z Jonáše přestěhovalo do 
pronajatých bytů či ke svým rodinám, 14 klientek a 7 partnerů si navíc našlo 
během pobytu trvalé 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 
potřebných 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, pokračovalo se ve spolupráci s metodičkou sociálních služeb.

Obě zařízení byla v průběhu roku opravována, starší vybavení bylo 
nahrazováno novým. K tomu pomohli především největší dárci Azylového 
domu Jonáš Jizerské pekárny Česká Lípa díky kampani Žít NEJ, Ewals Cargo 
Care i další dárci materiálních darů.

Dařilo se opět prohlubovat spolupráci s ostatními organizacemi, se sociálními 
kurátory, orgánem sociálně právní ochrany dětí, Úřadem práce v České Lípě,
a tím účelněji vést klienty k samostatnosti, ke shánění trvalého zaměstnání
a zároveň v pomoci především v problematice domácího násilí.
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Náklady                                                                                                                 Kč
245 284materiálové náklady

energie 684 206 
opravy a služby 392 633 

5 925 172osobní náklady
odpisy nedobytných pohledávek a OP         18
režijní náklady 345 863
náklady celkem 7 593 176

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ ZA OBDOBÍ ROKU 2019

Výnosy                                                                           Kč
dotace od KÚ LK 4 368 650 58 %
tržby z prodeje služeb 1 217 670 16 %
dotace od měst a obcí 604 714 8 %
dotace od ÚP ČR 877 955 11 %
přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 297 488 4 %

procentuální rozdělení výnosů

Během roku byly pro klienty či ve spolupráci s klienty organizovány společenské 
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 již třetí rok podpořil svoz hendikepovaných dětí.

Příběh z praxe:

Azylový dům Jonáš je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého kraje 
pod číslem 1297986 dle zákona o sociálních službách.

Na Azylový dům Jonáš přišla starší maminka s dcerou. U matky, která již léta 
pobírala invalidní důchod, v průběhu pobytu pracovnice potvrdily mentální 
hendikep a negramotnost. Pracovnice věnovaly klientce intenzivnější čas, 
jelikož nebyla schopna číst. Pracovnice zajistily matce, která do té doby nikdy 
nepracovala, kurzy práce u spřátelené organizace Tulipan pro lidi s pracovním 
znevýhodněním. Jelikož by maminka těžko sháněla pracovní praxi, zřídila jí 
Farní charita Česká Lípa v Azylovém domě Jonáš pracovní místo a maminka 
začala v domě pravidelně uklízet. Maminka se ukázala jako obětavá a pracovitá 
žena. Následně jí byla dohodnuta opatrovnice. Po trpělivé spolupráci
s pracovnicemi Jonáše byla maminka na podzim loňského roku schopná 
odstěhovat se nejprve na Sociální ubytovnu v Novém Boru a pod dohledem 
pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér se sama začít 
starat o sebe a svou nemocnou dceru. Celkem rok a půl trvala intenzivní práce
s klientkou, která se vše učila od samého začátku. Na začátku následujícího roku 
se matka s dcerou spokojeně přestěhovaly do chráněného bydlení 
Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna.

zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 226 739 3 %



 

STARTÉR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér poskytovala na Českolipsku, 
Novoborsku a Cvikovsku pátým rokem pomoc rodinám a pečujícím osobám  
s nezaopatřenými dětmi při překonávání tíživé životní situace. 

 

PODPOŘTE AKTIVITY
Startéru

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16211
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Pracovnice pomáhaly klientům s udržením nebo hledáním bydlení, se základním 
řešením nepříznivé sociální situace rodiny a se snižováním dopadu situace na vývoj dětí. 
Pracovnice nastavovaly hospodaření rodiny na základě měsíčních příjmů a výdajů, 
pomáhaly klientům s evidencí na úřadu práce, s hledáním práce na internetu a s řešením 
dluhové problematiky. Rodiče podporovaly v přijetí rodičovské role a v rodičovských 
kompetencích, zejména ve spolupráci s mateřskou či základní školou. Pro děti pomáhaly 
vyhledat vhodného pediatra či odborného lékaře. V neposlední řadě také pomáhaly 
klientům s vyplňováním formulářů pro různé úřady a instituce, při sepsání životopisů 
nebo s vyřizováním rodičovských příspěvků a nárokových i nenárokových sociálních 
dávek. Mnohdy pracovnice odkrývaly v rodinách domácí násilí v podobě psychického 
nátlaku a stalkingu od bývalých partnerů. Zvýšil se také počet klientů, kterým pomáhaly 
pracovnice zajistit péči psychologa i psychiatra. 

V loňském roce byla poskytnuta pomoc 176 rodinám z Českolipska, Novoborska
a Cvikovska.

Pracovnice zprostředkovávaly vybraným rodinám okamžitou materiální a potravinovou 
pomoc z Charitního šatníku nebo z Potravinové banky Liberec, například klientům
z vyhořelé českolipské ubytovny Centrum N. Uživatelce z této ubytovny s dvěma 
nezaopatřenými dětmi pomohly pracovnice sepsat žádost na městský byt, který jí byl 
přidělen a pomocí dárců i zařízen základním vybavením. Díky dalším dárcům se dařilo 
zajistit nábytek i dalším rodinám, hlavně postele pro děti, stoly k lepšímu vzdělání, ale 
také matrace, pračky a lednice. Anonymní dárkyně věnovala finanční obnos na uhrazení 
doplatku nájemného pro klientku s dětmi, která by jinak byla nucena se z bytu 
vystěhovat.

Z nadace Jistota KB a příspěvku od zaměstnanců firmy Fehrer byly dětem z rodin klientů 
uhrazeny obědy v mateřských a základních školách. Z příspěvku od nadace J&T byla 
uhrazena kauce nájemných bytů pro dvě rodiny. Díky dárcům a Rodinnému centru Slůně 
pracovnice rozdaly do rodin 50 vánočních dárků. Klienti s pracovnicemi se také zapojili 
do výroby dárků na adventní trhy, jejichž prodej podpořil nákup nového Sociálního 
automobilu pro zdravotně hendikepované děti.
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Reference:

Bc. Miroslava Schlauchová, 
vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové 212 náklady 989
energie 111 252
opravy a služby 152 111

3 931 133osobní náklady
odpisy DHM a jiné ostatní náklady 2000
režijní náklady

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
STARTÉR ZA OBDOBÍ ROKU 2019

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 768 170 17 %
individuální projekt KÚ LBC 3 409 920 73 %
dotace od ÚP ČR 247 122 5 %
dotace od měst a obcí 209 922 5 %

procentuální rozdělení výnosů

Příběhy z praxe

Klienti docházeli za pracovnicemi do kanceláří
v sídle Farní charity Česká Lípa či na Sociální ubytovně 
v Novém Boru nebo pracovnice navštěvovaly rodiny
v jejich domácnostech.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér 
je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého 
kraje pod číslem 2925974 dle zákona o sociálních 
službách.

Žena se po rozvodu a bez financí přistěhovala na konci loňského školního roku 
se dvěma dětmi na Českolipsko do domu své matky a zkontaktovala Startér
s žádosti o pomoc při řešení její situace. Během prázdnin sehnala díky pomoci 
klíčové pracovnice byt, za asistence pracovnice se zaevidovala na úřadu práce 
a zažádala si o dávky státní sociální podpory, o příspěvek na bydlení i živobytí. 
Syn si podal žádost na střední odborné učiliště, jelikož ale neměla klientka 
dostatek financí, pracovnice pomohla vyřídit chlapci zapůjčení pomůcek
a pracovního oblečení. Dcera měla pokračovat studiem na základní škole, ale 
školy opakovaně hlásily klientce plný stav. Až pracovnice nakonec našla školu
s volnou kapacitou mimo Českou Lípu. 

Klientka za pomoci pracovnice a charitního advokáta soudně vyřešila
s bývalým partnerem po několika neshodách a po snahách k mimosoudní 
dohodě také výživné na děti a dluh, který mu za celou dobu vznikl. Klientka 
během spolupráce se Startérem hledala aktivně také pracovní uplatnění. 
Nakonec se však s podporou pracovnice rozhodla pro zvýšení kvalifikace díky 
rekvalifikačnímu kurzu úřadu práce a zvolila si kurz pracovnice v sociálních 
službách. Klíčová pracovnice jí pomáhala s učením a podporovala v dokončení 
nelehkého kurzu. Klientka úspěšně kurz absolvovala, našla si práci jako 
aktivizační pracovník, je velmi spokojená a obě děti pravidelně navštěvují
své školy.

„Spolupráce se službou Startér vede od počátku existence této služby ke zlepšení 
situace v našem městě, a to zejména v oblastech předcházení sociálnímu vyloučení 
našich občanů z většinové společnosti. Pracovnice služby v případě potřeby poskytují 
služby SAS v terénu, jsou s námi v častém telefonickém i osobním kontaktu. Společně 
řešíme nepříznivou situaci některých našich klientů, a to zejména v oblastech 
sociálněprávního poradenství. Služba je partnerem při řešení problémových situací, 
jako předluženost klientů, bytová situace nebo nezaměstnanost.“

přijaté příspěvky a jiné finanční výnosy 3 577 0 %
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 563 0 %

229 789
náklady celkem 4 639 274
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SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Sociální automobil sváží zdravotně hendikepované děti každý školní 
den do školy a ze školy, čímž poskytuje dětem pocit samostatnosti
a rodičům pomoc. 

Děti byly přepravovány na místo určení z pravidelných svozových linek měst
a obcí Česká Lípa, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Zákupy, 
Srní, Provodín a Jestřebí. Výhodou této přepravy byl také poskytovaný servis, 
rodič pouze předával nebo přebíral dítě v rámci zajištěné cesty.

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 pomáhá rodinám výrazným časovým a finančním 
odlehčením jejich tíživé a komplikované situace. Děti mají možnost zlepšovat 
svou samostatnost, snižuje se jejich sociální izolace, utužují se vztahy se 
spolužáky a jejich rodiče mají větší možnost zaměstnanosti.

Projekt podobného typu je na okrese Česká Lípa jediný, proto byla jeho 
vytíženost opět vysoká. Dva dodávkové automobily, díky nájezdové rampě 
konstrukčně uzpůsobeny k převozu tělesně hendikepovaných osob, svážely 24 
zdravotně hendikepovaných dětí každý den do školy nebo ze školy.
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Reference:

   Martina Tomková
dcera uživatelky Sociálního automobilu

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL
SOCIÁLNÍHO 

AUTOMOBILU 
Posílej 100 Kč měsíčně 

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16206

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové 92 náklady 023
opravy a služby 20 472
osobní náklady 503 780
splátky leasingu a jiné ostatní náklady 1 644
režijní náklady 217 925
náklady celkem 835 844

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL ZA OBDOBÍ ROKU 2019

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od ÚP ČR 312 659 38 %
úhrada rodičů 177 780 21 %
dary a sbírky 268 938 32 %
dotace od měst a obcí  76 467 9 %

procentuální rozdělení výnosů

C e l k o v á  k a p a c i t a  j e d n o h o 
automobilu je osm míst včetně 
řidiče (šest míst k sezení a dvě 
místa pro vozíky). Oba auto-
mobily jsou v majetku Farní charity 
Česká Lípa, která hradila roční 
pojištění, daně a ostatní náklady 
na provoz.

Loňský rok se Farní charita Česká 
Lípa nadále snažila získat finanční 
dary, kterými byly financovány 
splátky za oba vozy, pohonné 
hmoty a servisní opravy. 

I z tohoto důvodu byl Klub přátel Farní charity Česká Lípa, do kterého dárci 
přispívají měsíční minimální částkou 100 Kč, přejmenován na Klub přátel 
Sociálního automobilu.

Vzhledem k tomu, že byla v průběhu roku vyšší poptávka na služby 
automobilů, než byla kapacita služby, rozhodlo se vedení organizace 
zakoupit pro následující rok další dodávkový automobil. Na jeho splacení byla
v prosinci zahájena kampaň, do níž byly zařazeny benefiční aktivity Farní 
charity Česká Lípa jako adventní výroba Palačinky Farní charity, prodej 
výrobků na adventních trzích či dobrovolné vstupné z benefičního koncertu 
Sláva budiž Základní umělecké školy Česká Lípa. Vzhledem k tomu, že 
podpora nákupu nového vozu byla určena také jako záměr využití prostředků 
z chystané Tříkrálové sbírky 2020, navštívila Farní charitu Česká Lípa Česká 
televize, která o službě natočila pro Tříkrálový koncert odvysílanou reportáž.

„Moje dcera Lucinka má Downův syndrom. Před rokem přestala navíc z ničeho nic ze 
dne na den chodit a byla upevněna na invalidní vozík. Do teď se neví, proč se tak 
stalo. Kvůli tomu přestala chodit do svojí oblíbené školy. Přes měsíc jsme byli doma
a hledali řešení, které by nám pomohlo dostat se zpět do běžného života. To přišlo se 
Sociálním automobilem. Nejprve jezdila Lucinka automobilem pouze domů. Kvůli 
mému vlastnímu zdravotnímu stavu, který mi začal bránit tlačit dceru na vozíku, 
jsem začala využívat služeb automobilu na cestu do školy i ze školy, navíc mi řidiči 
ochotně s vozíkem pomáhají, jejich přístup k dětem je obecně velmi kamarádský
a vlídný, dcera jezdí vždy s úsměvem. Jsem vděčná za možnost, že dcera může nadále 
navštěvovat školu, kterou miluje, a já jsem moc ráda, že existuje tato skvělá služba.”
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CENTRUM PRO 
PĚSTOUNSKÉ RODINY
Centrum pro pěstounské rodiny doprovází v rámci sociálněprávní ochrany 
dětí pěstounské rodiny z okresů Česká Lípa, Liberec, Děčín a Mladá 
Boleslav.  

Centrum v minulém roce podporovalo 43 pěstounů při výchově celkem 58 
svěřených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Doprovázelo je v jejich 
každodenních radostech a starostech a poskytovalo jim pomoc podle 
individuálních potřeb. 
V průběhu roku doprovázely pracovnice na základě dohody o výkonu 
pěstounské péče 39 pěstounských rodin poskytujících dlouhodobou péči 58 
dětem, dále pak 2 pěstounské rodiny na přechodnou dobu, které v tomto 
období pečovaly o 4 děti, které byly následně umístěny do příbuzné 
pěstounské péče nebo adopce.

Pracovnice nabízely v rámci doprovázení pěstounských rodin krátkodobou
i dlouhodobou celodenní péči, jako vzdělávání pěstounů, konzultace
s psychology, asistovaná setkání s biologickými rodiči či sociální poradenství. 

Centrum pořádalo v průběhu roku vzdělávání pěstounů formou pravidelných 
rozvojových skupin a vzdělávání na konkrétní témata vždy dvakrát měsíčně
v podobě tříhodinových seminářů. Další nabídkou bylo šestkrát pořádané 
klubové vzdělávání, které bylo zaměřené prakticky na zdravou výživu, na 
trávení volného času s dětmi, na citovou vazbu mezi dítětem a pěstounem 
(tzv. attachment) či na využití aromaterapie v péči o děti v náhradní rodině.  

V loňském roce byla rozšířena nabídka služeb pro pěstouny o dlouhodobou 
terapeutickou péči pro rodiče pečující v náhradní rodinné péči o děti
s poruchou attachmentu a komplexním vývojovým traumatem. Tým 
pracovnic byl školen v oblasti poskytování specializovaných terapií
a poradenství a byl také obohacen o dva externí pracovníky, terapeuty. 
Součástí práce s rodinami se stala také oblast zaměřená na historii dítěte
a jeho kořeny. Na těchto tématech se pracovalo s dětmi, pěstouny, ale
i s biologickými rodiči. Na poslední zmíněné téma navazovalo i poskytování 
asistence dětem při setkávání se s biologickou rodinou.  
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Reference:

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU CENTRUM 
PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY ZA OBDOBÍ ROKU 2019     

Během roku byl každou středu otevřen pro celé rodiny Klub pro pěstounské 
rodiny. Dětem nabízel výchovně vzdělávací činnosti a pěstounům a jejich 
partnerům jednou až dvakrát měsíčně poradenství.   

Centrum bylo i minulý rok členem krajské skupiny pro vyhledávání náhradních 
rodičů, v níž se celoročně aktivně podílí na kampani Mít domov a rodinu – 
samozřejmost, nebo vzácnost?.
V rámci kampaně během Dne rodiny sbíraly pracovnice data do vlastní veřejné 
ankety na téma Umisťování sourozeneckých skupin do náhradní rodinné péče, 
připravily měsíční výstavu o Centru, která byla umístěna na úřadu libereckého 
kraje, v rámci Týdne náhradního rodičovství připravily pro studenty
a veřejnost hojně navštívenou akci Den náhradního rodičovství s projekcí 
dokumentu Dospělým ze dne na den a minikonferencí pro odbornou veřejnost 
Dítě mezi dvěma rodinami.
Nemalým úspěchem loňského roku bylo také úspěšné absolvování inspekce od 
úřadu práce zaměřené na kvalitu sociální služby a finanční ocenění na 
Benefičním hejtmanském plese částkou 118.725 Kč, která byla mimo jiné 
využita na vytvoření terapeutických medvídků Capírků v mnoha obměnách, 
kteří slouží pro komunikaci mezi dítětem a pěstounem.

„S klíčovou pracovnicí si ráda povídám o všem. Je moc milá a příjemná. Vždy se na ni 
moc těším, při povídání se i zasmějeme. Mám ji moc ráda.“  

Centrum pro pěstounské rodiny je od 22. 4. 2013 organizací pověřenou 
k výkonu sociálněprávní ochrany v těchto bodech:
•  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, (§ 48 ods. 2 písm. d)) zákona 

č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.
•  Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstoun-
ské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou  
a poradenskou péči poskytnout (§ 48 ods. 2 písm. f) zákona).

•  Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvoji-
teli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením 
dítěte do pěstounské péče (§ 11 ods. 1 písm. d), (§ 11 ods. 2 písm. c)).

•  Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a ods. 1 písm. b), § 48 ods. 2 písm. g) zákona).

•  V současné době s působností a místem výkonu: Česká Lípa ul. Masná 88, okres Česká Lípa, 
okres Liberec, okres Děčín, okres Mladá Boleslav.

VÍCE INFO NA 
 WWW.CPR-FCHCL.CZ

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 141 497
energie 29 203
opravy a služby 323 212
osobní náklady 1 690 942
režijní náklady 95 232 

Výnosy                                                                                 Kč
státní příspěvek na pěstounskou péči 1 575 433 69 %
dotace od ÚP ČR 9 593 0 %
dar od LK 76 735 4 %
dotace od měst a obcí 16 000 1 %
dotace „Podpora dlouhodobé terapeutické péče” 600 075 26 %

procentuální rozdělení výnosů

prodej služeb 2 250 0 %

Děcko v pěstounské péči v anonymním dotazníkovém šetření mezi klienty 

náklady celkem 2 280 086 
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KLUB KOULE 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klub Koule NZDM poskytuje dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let 
možnost odborně a bezpečně trávit volný čas smysluplnými aktivitami. 
Tím tak snižuje riziko sociálněpatologického ohrožení mládeže především 
v lokalitě Dubice. 

Posláním projektu je sociální začlenění a pozitivní změna v životě cílové 
skupiny, podpora a pomoc v nepříznivých životních situacích, zachování
a nadálé rozvíjení důstojného života všech uživatelů projektu. 

Pracovníci klubu navázali kontakt a pracovali se 
159 klienty převážně romského původu, které 
motivovali ke vzdělání a nezávislosti 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 
pěšky, na kole či vlakem po okolí, venkovních 
společenských a kulturních akcí, sportovních 
turnajů či workshopů, kterých se sami aktivně 
účastnili.

Klienti se v rámci volnočasových aktivit učili 
pracovat s plnohodnotným využitím volného 
času, který by jinak trávili na ulici.

Klienti se zapojili do plánování a organizace dobrovolnických aktivit
v podobě pomoci při rekonstrukci klubu a úklidu zahrady, účasti na akci 
Ukliďme Česko, Masopustní veselí a klubových akcí Halloweenské a Čertovské 
odpoledne.

V neposlední řadě bylo klientům poskytováno poradenství, informační servis, 
doprovod, kontakt s institucemi, pomoc s učivem či pomoc s realizacemi 
vlastních nápadů. 

Klub poskytoval také zázemí hudební a taneční skupině a pro setkávání 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 
nutnost spolupracovat s úřady a s různými institucemi a učili se s nimi 
komunikovat.

Krom všeho zvítězil Klub Koule NZDM v soutěži IKEA o rekonstrukci klubu
a získal vybavení a změnu interiéru v celkové hodnotě 300.000 Kč
a českolipská firma Modus doplnila do kompletních prostorů nové osvětlení. 
Za významný krok je považováno také navázání spolupráce s Informačním
a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR. 
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Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové náklady 82 617
energie 152 625 
opravy a služby 171 756 
osobní náklady 1 929 142 
režijní náklady 108 783 

Výnosy                                                                                 Kč
dotace od KÚ LK 832 000 34 %
individuální projekt KÚ LBC, OLP/ 4437/2016 1 088 640 45 %
dotace od měst a obcí 343 348 14 %
dotace od ÚP ČR 100 680 4 %
dary a nadace 80 088 3 %

procentuální rozdělení výnosů

PODPOŘTE AKTIVITY
Klubu Koule NZDM

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16204

Klub Koule NZDM je od roku 2010 registrovanou sociální službou u KÚ 
Libereckého kraje pod číslem 6790491 dle zákona o sociálních službách. 
Reference:
„Do klubu jsem začal chodit už jako malej, přivedli mě kámoši. Hráli jsme v tělocvičně 
florbal, jezdili jsme na výlety na kolech. To jsem do tý doby neznal. Jasně že mě to
v klubu nejdřiv trochu prudilo, musel sem po sobě mejt nádobí a uklízet a tak, ale 
pořád lepší než doma, kde jsem se jenom válel a čuměl na telku. Skámošil jsem se
s pracovníkama a našel jsem v nich kámoše, který mi už mnohokrát pomohli, třeba 
když jsem chtěl sehnat brigádu, sepsat životopis nebo mě prostě jenom něco štvalo. 
Teď si uvědomuju, že jsem moc rád, že tu jsou.“    Petr,

klient nízkoprahového klubu

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
KLUB KOULE NZDM ZA OBDOBÍ ROKU 2019

zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 167 0 %

náklady celkem 2 444 923 



V loňském roce Dobrovolnické centrum pomáhalo za asistence 17 dobrovolníků 
s koledou na Tříkrálové sbírce 2019, s 26 dobrovolníky se zapojilo do akce 
Ukliďme Česko, se 40 dobrovolníky na jaře a na podzim do sběru potravin na 
akci Sbírka potravin, 77 dobrovolníků pomáhalo s výrobou a prodejem 
Palačinky Farní charity na českolipských akcích, městských slavnostech, 
Slavnostech sněženek, hudebním festivalu Všudybud, na City Cross Run, na 30. 
výročí sametové revoluce, rozsvěcení vánočního stromu a na adventu v ambitu 
muzea, kde dalších 26 dobrovolníků také zajišťovalo prodej výrobků na 
podporu Sociálního automobilu. V neposlední řadě pak 4 dobrovolníci pomohli 
při realizaci mikulášské besídky v Klubu Koule NZDM. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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Dobrovolnické centrum umožňuje lidem všeho věku dobrovolnickou 
zkušenost pro rozvoj společnosti a ve prospěch životního prostředí.

V loňském roce se dobrovolníci účastnili kulturních, společenských
a sbírkových akcí Farní charity Česká Lípa a akcí pro rozvoj místní komunity
v rámci projektu 4D – Den Dobrovolníkem = Den Dárcem.

Do aktivit Dobrovolnického centra se zapojilo 102 dobrovolníků a společně 
odvedli 591,5 dobrovolnických hodin.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
PROJEKTU DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
ZA OBDOBÍ ROKU 2019
Náklady                                                                                                                 Kč

45 142materiálové náklady
opravy a služby 18 470
osobní 114 náklady 030

Výnosy                                                                                                                   Kč
dotace od města Česká Lípa 
dotace od MV ČR 
dotace od ÚP ČR 
zdroje FCH CL tvořené v rámci vlastní
hospodářské činnosti 41 %

procentuální rozdělení výnosů

29 000
75 000

1 980

71 662

1 %
42 %
16 %

Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin měli v roce 2019 manželé 
Vokráčkovi (25,5 h), kteří se zapojovali do aktivit po celý rok a podporovali 
různými materiálními dary a potravinovou pomocí i služby Farní charity Česká 
Lípa. V minulém roce byli velkou oporou Dobrovolnického centra také studenti 
českolipského gymnázia, obchodní akademie a SOŠ a SOU. Největší počet 
hodin měla učnice Šárka Škodová (19 h), studenti Dita Landovská (16,5 h)
a Martin Legeza (14 h). Dobrovolnickému centru vypomáhali také ve svém 
volném čase zaměstnanci Farní charity Česká Lípa. 

MÁTE VOLNÝ ČAS? 
STAŇTE SE 

DOBROVOLNÍKEM.
Napište na 

dobrovolnici@fchcl.cz

áklady celkem 177 642n
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DÁME VĚCEM DALŠÍ ŠANCI!
PROVOZ 13

Truhlářská dílna Provoz 13, ve které je renovován, upravován či upcyklován 
darovaný nábytek tak, aby byl znovu použitelný, vznikla jako součást projektu 
Dáme věcem další šanci!, sociálního podniku, který rozšířil stávající aktivity 
Farní charity Česká Lípa.

Hlavními cíli projektu bylo maximalizovat druhotné využití nábytku a ošacení, 
které jejich majitelé nechtějí či je považují za odpad, ale především dát 
smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným osobám a vytvořit pro ně 
bezpečné pracovní zázemí.

Provoz 13 jednak poskytoval darované zachovalé kusy nábytku lidem v obtížné 
životní situaci, ale zároveň dokázal využít materiál i z neopravitelného nábytku 
a kompletně jej přetvořit v nové designové kousky. 

Truhlářská dílna sídlí v prostorách bývalého 13. provozu novoborského 
Crystalexu ve Wolkerově ulici, kde se dříve prováděla ruční výroba, a současný 
název dílny právě navazuje na její kdysi slavný odkaz. 

Od podzimu minulého roku byl prostor dílny renovován, dílna byla vybavena 
truhlářskými stroji a dalším náčiním a byly realizovány první kusy nábytku.

Na sklonku roku se začala truhlářská dílna zaměřovat na zakázky pro start-upy 
a firmy, pro které je důležitým aspektem podnikání zodpovědný přístup
k životnímu prostředí. Firmám byly nabízeny kompletní návrhy interiéru i jejich 
realizace, a to jak pro kancelářská zázemí, tak pro veřejné prostory, jakými jsou 
třeba kavárny či jiné provozovny. 

Kromě zprovozněné truhlářské dílny vznikla v Mimoni nová provozovna 
charitního šatníku, která byla rozšířena o prostory pro sklad, šicí dílnu, místnost 
pro vyprání a sušení darovaného ošacení.

Projekt Společně rosteme je financován z Evropského sociálního fondu 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Dáme věcem další šanci!



SOCIÁLNÍ UBYTOVNA NOVÝ BOR
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Reference:

Ubytovaní z Nouzových pokojů

„Nebýt vaší pomoci, jsme s partnerem na ulici a přespáváme v autě. Jsme 
šťastný, že jste nám dali šanci i přesto, že jsme byli bezdomovci.”

„Děkujeme za ubytování na nouzáku, kde jsme bydleli zadarmo a měli 
jsme čas na vyřízení dávek hmotné nouze, abychom pak mohli mít šanci 
najít vhodné bydlení.“
„Kdybyste nás neubytovali, nevím, co by s námi bylo. Jsme za to rádi, moc 
nám to pomohlo, nepřišli jsme o děti.“

Sociální ubytovna v Novém Boru v ulici Severní zajišťuje ubytování v objektu 
vlastněném městem Nový Bor lidem s nízkými příjmy, kteří jsou s ohledem na 
nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry ohroženi chudobou a sociálním 
vyloučením.

Sociální ubytovna poskytla azyl 158 sociálně slabým lidem včetně 45 dětí v 62 pokojích. 
Kapacita ubytovny byla po celý rok plně obsazena. 2 rodiny se z ubytovny v průběhu roku 
odstěhovaly do městského bytu a další 3 rodiny do nájemných bytů. V průběhu roku se zde 
narodila ubytovaným rodinám 3 zdravá miminka. 

V průběhu roku bylo podepsáno 29 nových nájemních smluv do pokojů, které byly 
uvolněny kvůli vystěhování nájemníků z důvodu nedodržování ubytovacího řádu či 
neplacení nájemného, v lepším případě kvůli zlepšení sociální situace a odstěhování se 
do městských či nájemních bytů.

O chod ubytovny se staral vedoucí ubytovny, 24 hodin denně pracovníci na vrátnici, 
údržbář a uklízečka. V případě potřeby byly okamžitě zajišťovány postřiky proti 
škůdcům a parazitům, na podzim proběhla plošná deratizace hlodavců v celém prostoru 
ubytovny, tedy na pokojích i v technickém zázemí. Ubytovaní byli zaměstnanci vedeni
k pořádku a k zodpovědnosti, jednou za 14 dní byly prováděny kontroly pořádku na 
pokojích. Od září byla zavedena služba na venkovní úklid, v němž se jednotliví ubytovaní 
střídají po týdnu dle rozpisu. Byla taktéž vytříděna, uklizena místnost pro kola, kočárky
a venkovní hračky, zavedl se systém evidence a ubytovaní jsou vedeni k zodpovědnosti 
za své uskladněné a odložené věci. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti byl na ubytovnu pořízen kamerový systém. Díky laskavým 
darům byly vyměněny na pokojích klientů čtyři kuchyňské linky a několik postelí. Sami 
ubytovaní se zapojili do malování chodeb ve dvou patrech. Ve venkovním prostoru byly 
zrekonstruovány konstrukce na dětské houpačky. Samotné houpačky si mohou 
ubytovaní zapůjčit na vrátnici. Pravidelně probíhaly opravy ubytovny v celkové částce 
250 000 Kč.
Ubytovna byla samofinancovaná z poplatků nájemníků za ubytování a z dotací od úřadu 
práce na chráněná pracovní místa.

Pro klienty byla k dispozici sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér Farní 
charity Česká Lípa, která sídlí taktéž v objektu ubytovny, a projekt Společně rosteme. 



SPOLEČNĚ ROSTEME
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Projekt Společně rosteme je financován z Evropského sociálního fondu; 
Název programu: Operační program Zaměstnanost; 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007783; 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU 
SPOLEČNĚ ROSTEME ZA OBDOBÍ ROKU 2019

Náklady                                                                                                                 Kč
materiálové 126 náklady 038 
energie 18 006

28 890opravy a služby 
osobní náklady 1 143 317
režijní náklady 47 616

Výnosy                                              Kč
dotace z ESF 1 361 711 100 %

procentuální rozdělení výnosů

V prostorách ubytovny se již druhý rok realizoval projekt, který 
ubytovaným pomáhal v osobnostním růstu a vedl je k lepšímu uplatnění 
na trhu práce a trhu s bydlením. 

Pro ubytované byly ve volnočasovém klubu v prostorách ubytovny pořádány 
přednášky a besedy na témata vhodná práce, stop dluhům, výchova dítěte, 
komunikace s dítětem, očkování dětí, dětské nemoci, dětská hyperaktivita či 
příprava na školní docházku. Přednášeli odborníci kompetentní promlouvat
k jednotlivým tématům jako dluhová poradkyně, psycholog, dětská lékařka či 
ředitelka základní školy.

Pro uplatnění na trhu práce motivovali na konzultacích gestor projektu
a aktivizační pracovník ubytované k rekvalifikačním kurzům, odkazovali je na 
dluhovou poradnu, seznamovali s riziky práce na černo a s pracovní pasivitou, 
umožňovali jim přístup k aktuálním pracovním nabídkám, sepisovali
s ubytovanými životopisy, motivační dopisy a umožňovali ubytovaným 
kontaktovat zaměstnavatele ze služebního telefonu a e-mailu.

V klubu dále probíhaly výtvarné aktivity spojené s výrobou různých dárkových 
předmětů například pro adventní trhy na podporu Sociálního automobilu či 
kuchařské kroužky  jak vařit levně a zdravě. 
V otázce bydlení byly s ubytovanými průběžně sledovány aktuální nabídky 
bytů, byly podávány žádosti o městské byty, pomáhalo se jim vypracovat 
žádosti na nadace o kauci. Problémem mnohých ubytovaných byly totiž 
nedostatečné finanční rezervy na kauci spojených s nezaměstnaností
a s pobíráním dávek hmotné nouze či romský původ klientů. S některými 
ubytovanými byli pracovníci nuceni řešit dluhy za ubytování splátkovými 
kalendáři. 

NOUZOVÉ POKOJE

Nouzové pokoje poskytly okamžitý bezplatný azyl 27 osobám včetně dětí, 
osobám či rodinám bez přístřeší, matkám s dětmi utíkajícím z domácího násilí či 
lidem po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. 
Po 14 dnech musely tyto osoby opustit po soustavné spolupráci se sociálním 
pracovníkem pokoj. Ve 14 případech odešli ubytovaní bydlet mimo služby 
Farní charity Česká Lípa například do Domu s pečovatelskou službou, jinak 
byli tito lidé ubytováni na Azylovém domě Jonáš nebo byli v rámci 
prostupného bydlení ubytováni na Sociální ubytovně.
Pobyt na Nouzových pokojích 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.

dotace od ÚP ČR 2 156 0 %

Součástí Sociální ubytovny Farní charity Česká Lípa v Novém Boru byly 
také dva Nouzové pokoje, které sloužily k bezplatnému ubytování osob
v akutní krizi až na 14 dní. 

náklady celkem 1 363 867



 

 

SOCIÁLNÍ PODNIK 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

 
Reference:

 

Pavel Čihák, ekolog firmy Crystalex CZ, s. r. o.
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Hlavní činností Sociálního podniku byla v minulé roce údržba zeleně pro firmy i pro fyzické osoby, 
jako Johnson Controls Autobaterie, Lesy ČR či Crystalex Nový Bor. Největším zákazníkem bylo 
Povodí Ohře, pro které se pracovalo i za hranicemi okresu. Dále pak zaměstnanci poskytovali 
úklidové práce veřejných prostor panelových domů pro bytové samosprávy OSBD a další lidé byli 
zaměstnáni ve dvou firmách. 
V Sociálním podniku pracovalo v minulém roce celkem 21 lidí na HPP a DPP a 2 osoby si
v Sociálním podniku odpracovávaly alternativní trest. 18 zaměstnanců bylo hendikepovaných 
s částečným invalidním důchodem a 3 byli sociálně znevýhodnění, tzn. člověk bez přístřeší
a starší 50 let. 

Tři zaměstnanci Sociálního podniku celoročně pracovali pro firmu DS Smith Packaging Nový 
Bor, čtyři zaměstnanci v Jizerských pekárnách Česká Lípa, pět zaměstnanců poskytovalo 
úklidové práce v domech, sedm zaměstnanců bylo zaměstnáno v terénu na sečích a dalších 
manuálních pracích a dva na postu hospodyně pro novoborskou a dubskou farnost.

Práce na sečích byly závislé na počasí, a proto bylo na začátku roku obtížné odhadnout, kolik 
zaměstnanců bude na sezónní práce potřeba. Sociální podnik tak v průběhu roku zaměstnal
pět pracovníků na DPP. V případě, že nebylo možno pracovat na sečích, pomáhali 
zaměstnanci se svozem a stěhováním věcí a nábytku pro šatníky i pro klienty služeb Farní 
charity Česká Lípa. „Firma Crystalex CZ s. r. o., výrobní závod Nový Bor, spolupracuje se 

sociálním podnikem již dlouhých devět let. Spolupráce při údržbě zeleně, 
vyřezávání křovin a úpravě keřů byla vždy velice úspěšná. S úrovní prací 
Farní charity Česká Lípa jsme vždy spokojeni.“

Zakázky byly získávány přes výběrová řízení, při osobních setkáních i letákovou formou a také
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 poskytoval šestým 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.



-

CHARITNÍ ŠATNÍKY

Humanitární sklad v Bělé-Jezové  
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Již třináctým 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. 

Charitní šatníky byly po celý rok otevřeny v České Lípě a v Novém Boru, od 
října díky projektu Dáme věcem další šanci! také na náměstí v Mimoni.

Klientům, kteří měli poukázku k bezplatnému odběru ošacení ze sociálního 
odboru městkých úřadů a úřadů práce nebo od vedoucích Azylového domu Jonáš 
a Startéru, bylo v České Lípě vydáno zdarma 1 624 ks ošacení, 150 párů obuvi, 
356 ks dalších věcí a 1 kočárek, v Novém Boru 487 ks ošacení, 48 párů obuvi, 12 
ks dalších věcí, v Mimoni 36 ks ošacení a 4 páry obuvi, a to maximálně jedenkrát 
za šest měsíců a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. 

Ostatním klientům bylo vydáno v České Lípě 38 548 ks ošacení za symbolické 
ceny podle platného ceníku, 18 583 ks ošacení v Novém Boru, v Mimoni 2 324 
ks. Vybrané finanční prostředky sloužily k pokrytí provozních nákladů šatníků.

Šatníky byly zásobovány z laskavých darů našich spoluobčanů. Počet 
přijatých kusů nebyl evidován, protože mnohdy, po roztřídění zboží, bylo 
zjištěno, že se jedná o nepoužitelné kusy. Vzhledem k tomu, že byla ukončena 
spolupráce s firmou Dimatex, od níž měl Charitní šatník v pronájmu čtyři 
kontejnery, byly zakoupeny dva kontejnery vlastní na nejvyužívanější místa,
a to do České Lípy k areálu Farní charity Česká Lípa a do ulice Purkyňova
k novoborskému šatníku.

Do šatníků také přispívali dárci prostřednictvím sbírek ošacení, které 
organizovaly města Doksy, Nový Bor, Žandov či Žatec, ale také již 
tradičně Krajský úřad Libereckého kraje či českolipská pobočka firmy 
Ewals Cargo Care.

V rámci spolupráce se Správou uprchlických zařízení MV ČR byl již třináctým 
rokem provozován humanitární sklad ošacení. Pravidelně jednou za 14 dní 
byly dvěma pracovnicemi vydávány cizincům ze zařízení pro zajištění cizinců
a nově i žadatelům o azyl z pobytového střediska 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. 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 1 371 ks ošacení.

Název programu: Operační program Zaměstnanost; 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Název projektu: Dáme věcem další šanci!

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ AKTIVITY

MASOPUSTNÍ VESELÍ

ČESKOLIPSKÁ NECKYÁDA

V neděli 3. března pořádala Farní charita Česká Lípa již pošesté karneval 
masek v ulicích města. Program slunečného a větrného březnového 
odpoledne začal hodinu po poledni v klášterních zahradách vlastivědného 
muzea vystoupením hudebního Tria Máňa. V průběhu koncertu se plnily 
zahrady lidmi, kteří se těšili na průvod, který poté vyšel pod vedením laufra 
Petra Brambora Nárovce na náměstí T. G. Masaryka, kde starostka města 
předala průvodu klíč od města. Početný dav, kterému by jako každý rok 
slušelo o něco více masek, ač mnohé byly zapůjčeny Zdeňkem Rydygrem ze 
Zákup, šel za nebývalého veselí přes Jindřicha z Lipé k OD Andy a Sokolskou 
ulicí zpět do zahrad, kde pokračoval program pohádkou Divadla Krabice 
Teplice a hudbou Tria Máňa. 

Popáté organizovala Farní charita Česká Lípa během Městských slavností 22. 
června v České Lípě oslavu všech (ne)vodáků, která v České Lípě trvá
s přestávkami od roku 1973. Tradiční přehlídky legračních plavidel se 
účastnilo 13 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 potlesk stovek návštěvníků. Farní charitě Česká Lípě se tak opět 
podařilo pod finanční patronací města Česká Lípa 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. 
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DEN PRO NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ UKLIĎME ČESKO
10. října Centrum pro pěstounské rodiny pořádalo již potřetí celodenní akci 
Den pro náhradní rodičovství, která byla obsahově sestavena z několika částí 
vhodných pro veřejnost, studenty, pedagogy i odborné pracovníky. Cílem 
bylo připomenout veřejnosti, že děti v pěstounské péči jsou mezi námi,
a pedagogům předat odborné informace a zkušenosti o specifikách dětí
v náhradní rodinné péči. Na programu byly v průběhu dne v kině Crystal dvě 
projekce dokumentárního filmu Igora Chauna Dospělým ze dne na den, které 
dohromady navštívilo na 200 žáků a studentů českolipských základních
a středních škol a diváků z řad veřejnosti. Dopolední projekce byla navíc 
umocněna diskuzí s hosty z organizace Mimo domov, která iniciovala vznik 
filmu. V poobědový čas byla v prvním patře kavárny Union uspořádána 
odborná minikonference na téma Dítě mezi dvěma rodinami z pohledu 
psychologa, školy a náhradní rodiny. Akce byla pořádána v rámci Týdne 
náhradního rodičovství, který je součástí kampaně Mít domov a rodinu – 
samozřejmost nebo vzácnost? Libereckého kraje.

Po několika letech tahání pneumatik, výplní z lednic a likvidace 
bezdomoveckých ubikací dobrovolníci poprvé v rámci akce Ukliďme Česko 
vyrazili 6. dubna do srdce města – městského parku a okolí, parku
u mariánského kostela, k Dětskému hřišti 28. října, ale také po dobranovských 
cestách a za Sociální ubytovnu v Novém Boru. Ačkoli měli dobrovolníci plné 
pytle, i tak se například v České Lípě zdálo vše takřka čisté. Bylo to krásné 
dopoledne plné legrace a hřejivého pocitu. Do akce se zapojilo na 50 
dobrovolníků a to jak z řad veřejnosti, z řad zaměstnanců a jejich dětí, tak
z řad klientů Klubu Koule NZDM, Sociální ubytovny v Novém Boru
a Azylového domu Jonáš v Dobranově.
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FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po osmnácté byla Farní charita Česká Lípa a její zaměstnanci a dobrovolníci 
od 1. do 14. ledna součástí největší dobrovolnické akce v České republice, 
která pomáhá získávat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Obrovské 
díky touto cestou patří všem, kteří se nezištně podíleli na rekordní 
vykoledované částce 133 037 Kč, a tím tak pomohli podpořit provoz 
Sociálního automobilu, který slouží zdravotně hendikepovaným dětem. Velké 
díky patří farnostem Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Jezvé, Mimoň a Nový Bor za 
organizaci koledování v kostelích při mších svatých, zástupcům měst a obcí 
Brniště, Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Mimoň, Nový Bor, Sosnová, 
Stružnice/Jezvé, Zákupy a Žandov za ochotný přístup k pořádání Tříkrálové 
sbírky, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Špičák z České Lípy, ZŠ Dubá, ZŠ Arnultovice
z Nového Boru, ZŠ Stružnice a ZŠ Zákupy za nadšené a krásně zpívající 
koledníky, ZŠ Jižní a Partyzánská z České Lípy a Gymnáziu Česká Lípa navíc za 
uspořádání sbírky ve všech třídách školy, Lence Česenkové, Martině Jankové, 
Gabriele Putnové a Michaele Novákové za organizaci a ochotné koledování 
na školách, Kláře Strnadové, Zdeňce Krausové, Simoně Řeháčkové, Miloši 
Matysovi a TOM Chippewa Česká Lípa za organizaci a ochotné koledování
v ulicích měst, p. o. Kultura Česká Lípa za možnost koledování na její kulturní

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Dvě českolipské firmy v průběhu roku pravidelně podporovaly aktivity Farní 
charity Česká Lípa částí výdělku z prodaných kusů vlastních výrobků. Jizerské 
pekárny Česká Lípa pokračovaly s podporou, kterou zahájily v květnu 2017 pod 
názvem ŽítNEJ, kdy uvedly na trh žitný rohlík Otesánek. K němu se na sklonku 
března minulého roku přidal žitný Bochánek. Od svého počátku má kampaň 
dva cíle – dopřát zákazníkům zdravější a přitom chutné pečivo a také prodejem 
podpořit českolipské Azylové domy Jonáš pro matky, či otce s nezaopatřenými 
dětmi. Z každého prodaného kusu pečiva přispívali zákazníci jednu korunu na 
provoz dvou azylových domů v České Lípě a Dobranově. V loňském roce činila 
darovaná částka neuvěřitelných 183 302 Kč a byla použita například na nákup 
nových podlahových krytin, elektronického zařízení jako lednice či vysavače, 
rozšíření bezpečnostního kamerového systému nebo na uhrazení nákladů za 
vodné, stočné. Celkově pak kampaň ŽítNEJ podpořila díky zákazníkům 
Jizerských pekáren Farní charitu Česká Lípa od května 2017 částkou
379 510 Kč.

akci, firmě Johnson Controls Autobaterie z České Lípy a firmě Krofian CZ
z Dobranova za možnost koledování v prostorách firmy, dětem z projektů 
Azylový dům Jonáš a Sociální ubytovna Nový Bor a dětem zaměstnankyň Farní 
charity Česká Lípa za nadšení a krásný zpěv při koledování a zaměstnancům 
Farní charity Česká Lípa Pavle Bratršovské, Renatě Dvořákové, Vendulce 
Erbenové, Kateřině Fabiánové, Jiřímu Gottlieberovi, Heleně Grünermelové, 
Janě Háblové, Lence Hodačové, Marii Hrdé, Ireně Hrnčířové, Kláře Janouchové, 
Ditě Krčmářové, Evě Krčové, Barbaře Kubíčkové, Michaele Ledlové, Kateřině 
Malečkové, Petře Novotné, Evě Ortové, Nině Šmýdové, Vendule Vrabcové
a Petře Vyšohlídové za ochotné koledování. V neposlední řadě patří velké 
poděkování všem dárcům, kteří přispěli do tříkrálové kasičky. Klientům, kteří měli poukázku k bezplatnému odběru ošacení ze sociálního 

odboru městkých úřadů a úřadů práce nebo od vedoucích Azylového domu Jonáš 
a Startéru, bylo v České Lípě vydáno zdarma 1 624 ks ošacení, 150 párů obuvi, 
356 ks dalších věcí a 1 kočárek, v Novém Boru 487 ks ošacení, 48 párů obuv, 12 
ks dalších věcí, v Mimoni 36 ks ošacení a 4 páry obuvi, a to maximálně jedenkrát 
za šest měsíců a pouze jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. 
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Druhou firmou, která začala měsíčně podporovat aktivity Farní charity Česká 
Lípa, byla firma Prominent CZ, největší zpracovatel krůtího masa a výrobce 
krůtích specialit v České republice. Ta od září zahájila kampaň Vykouzlíme 
úsměv tam, kde je ho potřeba :). Každý měsíc byl vybrán na 18 prodejnách 
Prominent CZ jeden konkrétní produkt a dvě koruny z každého prodaného 
kilogramu podpořily sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér, 
která pomáhá rodinám v tísni s existenčními problémy. V loňském roce 
kampaň podpořila tyto aktivity částkou 66 048 Kč.

KAMPAŇ FINANCUJEME NOVÝ
SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL 

V prosince 2019 byla zahájená kampaň na získání financí na nákup nového 
dodávkového vozu sloužícímu pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do 
školy a ze školy. Kampaň si dala za cíl k 31. prosinci 2020 získat finance na 
speciálně upravený dodávkový vůz Fiat Ducato s nájezdovou rampou pro 
vozíčkáře v celkové hodnotě 867 570 Kč. Díky novému vozu bude moci projekt 
Sociální automobil svážet celkem třemi bílými dodávkovými vozy více dětí než 
dosavadních 24, navíc z dalších obcí Českolipska. Tím bude pomáhat více 
rodičům s péčí a více dětem poskytovat pocit samostatnosti. Za první měsíc 
bylo na pomyslném stavu účtu 136 969 Kč díky štědrým darům od 
neuvěřitelného množství dárců z celého Českolipska.

„Každá firma by měla být ve svém regionu společensky odpovědná. 
Podpořit organizaci, která pomáhá lidem, je přirozená věc. Deset let jsme 
podporovali Farní charitu každoročně jednorázovým příspěvkem. Cítili jsme 
však, že pravidelná měsíční podpora je pro sociální službu vhodnější
 a přínosnější.“

Roman Kozák, ředitel Jizerských pekáren Česká Lípa

Palačinka a dárkové zboží
V prosinci podpořili dárci nákup 
nového vozu celkovou částkou 
7 7  5 1 0  K č  z a k o u p e n í m 
francouzské Palačinky Farní 
charity, kterou připravovali 
dobrovolníci s domácí mar-
meládou či čokoládou, na 
rozsvěcení vánočního stromu 
v České Lípě a na adventních 
trzích v muzeu (více o této 
aktivitě v sekci Dobrovolnické 
centrum).
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B  Ď ČLENEM KLUBU PŘÁTEL SOCIÁLNÍHO
AUTOMOBILU

Stejně tak se v muzeu přispívalo zakoupením výrobků, které pro Farní charitu 
Česká Lípa vyrobili klienti z Azylového domu Jonáš v České Lípě i Dobranově, 
klienti nízkoprahového Klubu Koule NZDM, zaměstnanci Farní charity Česká 
Lípa, stejně tak i 19 individuálních dárců či skupin, jmenovitě: Centrum pro 
zdravotně postižené LK z České Lípy, Dětský domov se školou z Hamru na 
Jezeře, Mateřská škola Sever z České Lípy, třída P1 Praktické školy
z Moskevské ulice z České Lípy, Kouřilová Ječná Marcela, Kratochvílová Hana, 
Křížová Kamila, Pecinová Markéta, Petanová Lucie a Turková Dagmar z České 
Lípy, Havelková Miroslava a Seková Alena z Horní Libchavy, Maršánová 
Veronika a rodina Bratršovských z Provodína, Čapková Michaela z Vísky pod 
Lesy u České Kamenice, Turková Vendula ze Cvikova, Vodičková Petra
z Mimoně, Popelářová Blaženka a Šigutová Jana z Frýdlantu nad Ostravicí. 

Sláva budiž
Již po dvanácté uspořádala Základní umělecká škola Česká Lípa v bazilice 
Všech svatých dvojí adventní benefiční koncert pro školy a veřejnost
s dobrovolným vstupem. Tentokrát návštěvníci akce, která vždy vrcholí 
nádhernou Vánoční mší Marka Kučery, podpořili nákup nového vozu rekordní 
částkou 20 924 Kč.

Narozeninový dárek
Dárkyně Jitka Mašková se rozhodla před svými narozeninami oslovit rodinu
a své přátele, aby místo plánovaných darů přispěli na nákup nového 
Sociálního automobilu. Díky jejímu nápadu a příspěvkům nejbližších byl 
nákup podpořen částkou 15 000 Kč.

Pravidelní přispěvatelé již přes dva roky podporují projekt Sociální automobil 
zasíláním libovolné měsíční částky pod hlavičkou Klubu přátel Farní charity 
Česká Lípa. Členem klubu se stal každý, kdo si nastavil na svém účtu trvalou 
minimální měsíční platbu 100 Kč na účet 1387347379/2700 s variabilním 
symbolem 16206 a s minimálním počtem 12 plateb. Od ledna do listopadu 
byly prostředky od členů klubu ve výši 52 502 Kč využity na dofinancování 
provozu Sociálního automobilu. Od prosince se finance zasílané členy klubu 
začaly využívat na podporu nákupu nového vozu. I proto byl Klub přátel Farní 
charity Česká Lípa přejmenován. V prosinci byl aktuální stav 43 aktivních 
členů klubu, kteří přispěli na nákup nového vozu celkovou částkou 23 535 Kč.

U

BUĎ ČLENEM 
KLUBU PŘÁTEL
SOCIÁLNÍHO 

AUTOMOBILU 
Posílej 100 Kč měsíčně 

č. ú.: 1387347379/2700
VS: 16206
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ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ 
A EKONOMICKÉ INFORMACE

spotřeba materiálu 2 234 000 Kč
spotřeba energie 2 627 000 Kč
prodané zboží 1 162 000 Kč
nakupované služby, opravy, cestovné 2 773 000 Kč
osobní náklady zaměstnanců 22 638 000 Kč
ostatní náklady    555 000 Kč
odpisy a prodaný majetek   76 000 Kč

provozní dotace 21 527 000 Kč
dary 1 763 000 Kč
tržby z prodeje služeb 7 218 000 Kč
tržby za zboží 1 162 000 Kč
ostatní výnosy 45 000 Kč

32 065 000 Kč 31 715 000 Kč

Náklady v roce 2019 Výnosy v roce 2019

0 % 

8 %

4 %

9 %

2 % 7 %

70 %

67 %
23 %

4 %

6 %

0 % 

Farní charita Česká Lípa svou činnost v roce 2019 hradila z finančních prostředků od 
MPSV ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, měst a obcí Česká Lípa, Doksy, Horní 
Police, Jestřebí, Nový Bor, Zákupy, Žandov, Evropského sociálního fondu, Úřadu práce 
Česká Lípa, projektu Správy uprchlických zařízení MV ČR, Ministerstva vnitra ČR, 
Nadace ČEZ, ze sponzorských darů od regionálních firem a od mnoha individuálních 
dárců. Jména všech najdete na stránce Naši partneři.
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Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 736 659
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 93 93
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0
2. So�ware 4 93 93
3. Ocenitelná práva 5 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 2 846 2 181
1. Pozemky 11 0 0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 0 0
3. Stavby 13 0 0
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 1 639 1 639
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 542 542
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0
1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 22 0 0
2. Podíly – podstatný vliv 23 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0 0
4. Zápůjčky organizačním složkám 25 0 0
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -1 538 -1 615
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
2. Oprávky k so�waru 30 -93 -93
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
6. Oprávky ke stavbám 34 0 0
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 35 -1 445 -1 522
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 0 0
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2019
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)

0



33
Aktiva číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období
B. Krátkodobý majetek celkem 40 13 661 6 862
I. Zásoby celkem 41 50 91
1. Materiál na skladě 42 0 0
2. Materiál na cestě 43 0 0
3. Nedokončená výroba 44 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 45 0 0
5. Výrobky 46 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 50 91
8. Zboží na cestě 49 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0
II. Pohledávky celkem 51 11 002 3 263
1. Odběratelé 52 310 128
2. Směnky k inkasu 53 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 27 203
5. Ostatní pohledávky 56 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 1330
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0
8. Daň z příjmů 59 0 0
9. Ostatní přímé daně 60 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 61 3512
11. Ostatní daně a poplatky 62 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 2 0669 948
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 64 0 0
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
17. Jiné pohledávky 68 817675
18. Dohadné účty aktivní 69 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 70 0 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 3 4632 554
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 236159
2. Ceniny 73 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 74 3 2272 395
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
6. Ostatní cenné papíry 77 0 0
7. Peníze na cestě 78 0 0
IV. Jiná aktiva celkem 79 4555
1. Náklady příštích období 80 55 45
2. Příjmy příštích období 81 0 0

AKTIVA CELKEM 82 14 397 7 521

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2019
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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PASIVA číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účet. období
Stav k poslednímu dni 

účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 83 2 561
I. Jmění celkem 84 1 981
1. Vlastní jmění 85 1 475
2. Fondy 86 506
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 87 0
II. Výsledek hospodaření celkem 88 580
1. Účet výsledku hospodaření 89 -351
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 931
B. Cizí zdroje celkem 92 4 960
I. Rezervy celkem 93 0
1. Rezervy 94 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 95 71
1. Dlouhodobé úvěry 96 0
2. Vydané dluhopisy 97 0
3. Závazky z pronájmu 98 71
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0
6. Dohadné účty pasivní 101 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 0
III. Krátkodobé závazky celkem 103 2 557
1. Dodavatelé 104 437
2. Směnky k úhradě 105 0
3. Přijaté zálohy 106 0
4. Ostatní závazky 107 19
5. Zaměstnanci 108 1 322
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 0
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. poj. 110 648
8. Daň z příjmů 111 0
9. Ostatní přímé daně 112 116
10. Daň z přidané hodnoty 113 0
11. Ostatní daně a poplatky 114 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků 116 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119 0
17. Jiné závazky 120 12
18. Krátkodobé úvěry 121 0
19. Eskontní úvěry 122 0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 0
21. Vlastní dluhopisy 124 0
22. Dohadné účty pasivní 125 3
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0
IV. Jiná pasiva celkem 127 2 332
1. Výdaje příštích období 128 0
2. Výnosy příštích období 129 2 332

PASIVA CELKEM 130 7 521
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2019
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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B. VÝNOSY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
B. Výnosy 40 x x x
I. Provozní dotace 41 17 030 4 497 21 527
1. Provozní dotace 42 17 030 4 497 21 527
II. Přijaté příspěvky 43 602 1 161 1 763

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 44 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 602 1 161 1 763
4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0 0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 1 394 6 985 8 379
IV. Ostatní výnosy 48 10 36 46

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále 49 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 50 8 0 8
7. Výnosové úroky 51 0 0 0
8. Kurzové zisky 52 0 0 0
9. Zúčtování fondů 53 0 0 0
10. Jiné ostatní výnosy 54 2 36 38
V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 56 0 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu 58 0 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 0 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 0 0 0

Výnosy celkem 61 19 036 12 679 31 715
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -299 -51 -350
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -299 -51 -350

A. NÁKLADY

Název položky
číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
A. Náklady 1 x x x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 049 5 747 8 796
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl. dodávek 3 1 941 2 920 4 861
2. Prodané zboží 4 0 1 162 1 162
3. Opravy a udržování 5 197 321 518
4. Náklady na cestovné 6 33 2 35
5. Náklady na reprezentaci 7 13 41 54
6. Ostatní služby 8 865 1 301 2 166
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0 0 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních 
služeb 11 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0
III. Osobní náklady 13 15 237 7 401 22 638
10. Mzdové náklady 14 11 505 5 744 17 249
11. Zákonné sociální pojištění 15 3 691 1 646 5 337
12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 17 41 11 52
14. Ostatní sociální náklady 18 0 0 0
IV. Daně a poplatky 19 0 15 15
15. Daně a poplatky 20 0 15 15
V. Ostatní náklady 21 1 049 -509 540
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0 0 0
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 2 182 184
18. Nákladové úroky 24 0 0 0
19. Kursové ztráty 25 0 0 0
20. Dary 26 2 5 7
21. Manka a škody 27 0 8 8
22. Jiné ostatní náklady 28 1 045 -704 341
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. pol. 29 0 76 76

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0 76 76
24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0
26. Prodaný materiál 33 0 0 0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0
VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami 36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0
29. Daň z příjmů 38 0 0 0

Náklady celkem 39 19 335 12 730 32 065

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu k 31.12.2019
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč)
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Farní charita Česká Lípa, IČ70226148, Dubická 992/14, Česká Lípa 
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2019

I. Základní údaje
Účetní období:  1.1.2019 – 31.12.2019 
Název:                     Farní charita Česká Lípa   
Sídlo organizace:  Dubická  992, Česká lípa 
Právní forma:  církevní organizace 
Statutární orgán: Ortová Eva 
Datum vzniku:         1.3.1999 

Účel (poslání): Účel organizace  je  upraven zřizovací listinou.  

Jejím předmětem  činnosti je:   

- Pastorační a duchovní  činnost, humanitární pomoc 

- Zřizovaní a provozování nestátních  zařízení a služeb, 

- Zřizovaní a provozování nestátních zdravotnických  zařízení a služeb, 

- Provoz  sociálního  podniku 
Hlavní činnost:   poskytování sociálních služeb 
Vedlejší (hospodářská) činnost: provozování ubytovacích služeb 
     úprava zeleně 
Kategorie účetní jednotky:  právnická osoba 
Zakladatel (zřizovatel):   Biskupství Litoměřické 
     Dómské náměstí 1/1 Litoměřice 412 01 
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II. Obecné účetní zásady 

II.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení 
bez ohledu na výši pořizovací ceny. 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na 
účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Organizace neeviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
Účetní jednotka není vlastníkem staveb. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 

II.2. Cenné papíry a podíly 
Účetní jednotka není vlastníkem cenných papírů. V době uzavírání účetních knih není 
podílovým vlastníkem 

II.3. Zásoby 
Organizace eviduje zásoby. O zásobách účtuje způsobem B. 

II.4. Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. O případně tvorbě opravné 
položky rozhoduje ředitel organizace. Organizace tvoří v účetním období opravné položky 
k pohledávkám za neuhrazené nájemné. 

II.5. Cizoměnové transakce 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke 
dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  

II.6. Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období 
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou 
nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím 
nepoužitých dotací.  

II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení 
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo 
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účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – 
Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 

II.8. Veřejná sbírka 
Organizace v roce 2019 pořádala tři veřejné sbírky. Pro Azylový dům, Nízkoprah a Sociální 
automobil. Jiné veřejné sbírky organizace samostatně nepořádá, činí tak pouze ve 
spolupráci s Diecézní charitou. Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z 
veřejné sbírky. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným 
zápisem na vrub fondu veřejné sbírky  ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro 
zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu 
věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu 
sbírkového bankovního účtu.  

II.9. Přijaté dary 
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem 
ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, 
popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů podvojným zápisem na 
vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto 
případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení 
skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá 
výši doposud neutracených darů.  

II.10. Přijaté dotace

 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů 
cizích států apod.  
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka 
dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 
nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub 
účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek 
hospodaření z dotace byl vždy nulový.  

II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál,…. 
Organizace ve vlastním jmění eviduje na účtu 901 výsledky hospodaření. Na účtu 911 
eviduje Fond sociální pomoci, vytvořený přídělem ze zisku pro sociální potřeby pro lidi 
v nouzi. 

II.12. Daň z příjmů 
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 

III.1. Dlouhodobý majetek 
Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1. 

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace není vlastníkem akcií ani podílových listů.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 
Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

III.4. Dlouhodobé závazky 
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 
Kromě drobného majetku, který organizace eviduje na podrozvahových účtech, neeviduje 
organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  

III.7. Osobní náklady 
Průměrný počet zaměstnanců  

z toho členů řídících orgánů 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2018

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2019

61,79 65,70

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2018

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019

1 1

2018 v tis. Kč 2019 v tis. Kč

Osobní náklady 
na 
zaměstnance 

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů

Osobní 
náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů

Mzdové náklady 14601 411 16817 432

Zákonné sociální 
pojištění

4571 147 5186 151

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0
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Členům orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly 
jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2019 uzavřela 
smluvní vztahy. 

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2019 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné 
svým původem nebo objemem. 

III.10. Zástavy a ručení 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 

III.11. Přijaté dotace a dary 
V roce 2019 byly přijaty následující dotace:

 

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní 
souhrnně):

 

Zákonné sociální náklady 75 0 51 0

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0

Poskytovatel Částka

Liberecký kraj 10 586 105

Úřad práce + příspěvek na pěst.péči 6 044 693

Obce 1 298 939

ESF, MV ČR 3 596 974

Celkem 21 526 711

Poskytovatel Částka Komentář

Nadace Charta 77                            30 000,00 Kč 

Jizerské pekárny                            177 760,00 Kč 

Nadační fond Tesco                            10 000,00 Kč 

IKEA                            55 081,00 Kč 

Ewals Cargo Care                            20 000,00 Kč 

Farní charita Česká Lípa, IČ70226148, Dubická 992/14, Česká Lípa 
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2019

Z výše uvedených darů organizace v roce 2019 využila dary ve výši  
602 083,43 Kč a zbytek ve výši 145 592,04 byl převeden do fondů. 
Zbývající částka na účtu 682 ve výši 1.161 tis Kč je obdržené ošacení (nepeněžní dar). 

III.12. Veřejná sbírka 
Organizace měla v roce 2019 povolení pořádat tři veřejné sbírky: 

1. Sbírka pro Azylový dům Jonáš 
Číslo jednací a datum rozhodnutí: KULK 44055/2017 
Číslo sbírkového účtu: 107-8791490267/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Pavla Bratršovská 
Datum zahájení sbírky: 1.7.2017 
Datum ukončení sbírky: sbírka se koná na dobu neurčitou

 

Účel sbírky

 

Sbírka pro Azylový dům Jonáš – nákup vybavení pro sociální službu poskytující ženám, 
mužům, matkám či otcům a rodinám s dětmi v tísni.

 

Výnos sbírky v roce 2019

 

Hrubý výtěžek sbírky: 78.782,76 
náklady v roce 2019: 3.905,50 
V roce 2019 využito: 18.965,- 
K dalšímu použití: 55.912,26 
Další vyúčtování sbírky proběhne v roce 2020 

2. Sbírka pro Kouli 
Číslo jednací a datum rozhodnutí: KULK 45839/2019 
Číslo sbírkového účtu: 115-9529750267/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Ing. Renata Dvořáková 
Datum zahájení sbírky: 17.6.2019 
Datum ukončení sbírky: sbírka se koná na dobu neurčitou

 

Účel sbírky

 

Sbírka pro Klub Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – nákup vybavení klubu 
– výtvarné a kreativní pomůcky, stolní hry, dataprojektor, sportovní vybavení, hudební 
nástroje apod. Nákup potravin pro výuku vaření s klienty např. vánoční pečení. Pořádání 
exkurzí, výletů a sportovních akcí – vstupné, zápisné, doprava.

 

Výnos sbírky v roce 2019

 

Hrubý výtěžek sbírky: 10.750,16 
náklady v roce 2019: 0,- 
V roce 2019 využito: 2.605,- 
K dalšímu použití: 8.145,16 

Diecézní charita Litoměřice                         91 440,00 Kč 

Silnice Žáček                            20 000,00 Kč 

Prominent                            40 831,90 Kč 

Drobní dárci                         11 378,39 Kč 
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Farní charita Česká Lípa, IČ70226148, Dubická 992/14, Česká Lípa 
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2019

Vyúčtování sbírky proběhne v roce 2020 

3. Sbírka pro Auto pro děti 
Číslo jednací a datum rozhodnutí: KULK 45825/2019 
Číslo sbírkového účtu: 115-9529760297/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Ing. Renata Dvořáková 
Datum zahájení sbírky: 17.6.2019 
Datum ukončení sbírky: sbírka se koná na dobu neurčitou
Účel sbírky
Sbírka pro sociální automobil – finanční podpora projektu Farní charity Česká Lípa – 
sociální automobil. Opravy automobilů, nákup pohonných hmot, materiální náklady – 
sezónní pneumatiky.
Výnos sbírky v roce 2019
Hrubý výtěžek sbírky: 77.510,36 
náklady v roce 2019: 0,- 
V roce 2019 využito: 0,- 
K dalšímu použití: 77.510,36 
Vyúčtování sbírky proběhne v roce 2020 

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
Výsledek hospodaření za rok 2018 byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých 
let. 
Za rok 2018 organizace vykazuje ztrátu ve výši 350 tis. Kč. 

III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události. 

V České Lípě dne  23. 3. 2020

 

Sestavil:  Edita Šulcová  

Statutární orgán:  Eva Ortová 
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Příloha č. 1 Pořizovací cena Snížení hodnoty Čistá (zůstatková) hodnota

Dlouhodobý majetek Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Úbytky Konečný 
zůstatek

Oprávky k 
1.1.

Opravné 
položky k 1.1.

Odpisy Tvorba a 
čerpání 
opravných 
položek

Oprávky k 
31.12.

Opravné 
položky k 
31.12.

Počáteční 
zůstatek

Konečný zůstatek

Software 93168 93168 93168 93168 0 0 0

Ostatní nehmotný 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 93168 0 0 93168 93168 0 0 0 93168 0 0 0

Pozemky 0 0 0 0 0

Stavby 0 0 0 0 0

Stroje a zařízení 1638902,45 0 0 1638902,45 1445477,45 76193 1521670,45 0 193425 117232

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventář 0 0 0 0 0

Ostatní věci movité 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0 0 0 0 0

Nedokončený hmotný majetek 541905 0 0 541905 0 0 541905 541905

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2180807,45 0 0 2180807,45 1445477,45 0 76193 0 1521670,45 0 735330 659137

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 2273975,45 0 0 2273975,45 1538645,45 0 76193 0 1614838,45 0 735330 659137

DLOUHODOBÝ MAJETEK
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DÁRCI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA: 

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2019
HLAVNÍ PARTNEŘI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA:

JUDr. Milan Štětina 
a Mgr. Tereza Štětinová 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO NOVÝ BOR

Potravinová banka Liberec (nepeněžitý dar v hodnotě 1.017.845 Kč)
IKEA Česká republika, s. r. o. (nepeněžitý dar v hodnotě 236.351 Kč) 
Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa (183.302 Kč)

Kamýk Daunen, s. r. o. (materiální dar v hodnotě 65.970 Kč)
Prominent CZ, s. r. o. (66.048 Kč)

Základní umělecká škola, Česká Lípa, p. o. (dobrovolné vstupné na benefiční akci v hodnotě 20.924 Kč)

Liberecký kraj (118.725 Kč)
Diecézní charita Litoměřice (91.440 Kč)

Kratochvíl, Aleš Václav (30.000 Kč)

Vendys & V, s. r. o. (20.000 Kč)

Ewals Cargo Care, spol. s r. o., Česká Lípa (20.000 Kč)
Silnice Žáček, s. r. o. (20.000 Kč)

Kaleze, s. r. o. (10.000 Kč)

Ježek So�ware, s. r. o. (nepeněžitý dar v hodnotě 20.328 Kč)

a JUDr. Milan Štětina a Mgr. Tereza Štětinová advokátní kancelář, Česká Lípa (komplexní právnické služby zdarma)

Města a obce:
Česká Lípa, Doksy, Horní Police, Jestřebí, Nový Bor, Zákupy, Žandov 
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Právnické a fyzické osoby:

Všem městům, organizacím, nadacím, dárcům a přátelům
Farní charita Česká Lípa srdečně děkuje.

Spolupracující organizace, osoby a instituce:

Finanční spoluúčast na jednotlivých projektech:

44

Diecézní charita Litoměřice

Johnson Controls Autobaterie, s. r. o., Česká Lípa

Kamýk Daunen, s. r. o.

Liberecký kraj

IKEA Česká republika, s. r. o.

Modus, spol. s r. o.

Jerry Fabrics, s. r. o.

Kik textil a Non-Food, spol. s r. o.
Krajský úřad Libereckého kraje

Silnice Žáček s. r. o.

Odborový svaz SKP, Crystalex CZ

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Fehrer Bohemia, s. r. o.
Haas+Sohn Rukov
Haukeová Michaela

Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa

Adient Czech Republic, k. s., Česká Lípa 
Červíček Jaroslav
Český rybářský svaz, z. s.

Ewals Cargo Care, spol. s. r. o.

Ježek so�ware, s. r. o., Česká Lípa

Kaleze, s. r. o.

Kratochvíl, Aleš Václav

Manželé Vokráčkovi
Mašková Jitka

Nadační fond Tesco
Nováková Anna, MUDr. 

Nadace Charty 77
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

Potravinová banka Liberec
Prominent CZ, s. r. o.

TrollComputers s. r. o.
Vendys & V, s. r. o.

a další dárci
Živec, Rudolf a Reklamní agentura Deus
Základní umělecká škola, Česká Lípa, p. o.

AAH Czech, Cizinecká policie Česká Lípa, Cintulová Rajsiglová Lenka, 
Černý Vít, Severočeský územní svaz Českého rybářského svazu, Dětský 
domov se školou Hamr na Jezeře, Dobrovolní hasiči z Kunratic u Cvikova, 
Doctor Optic Česká Lípa, Domov důchodců Sloup v Čechách, DK Jirásek, 
Farnosti Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Jezvé, Mimoň a Nový Bor, Gymnázium 
Česká Lípa, Hypermarket Albert, Knihomil, Krofian CZ, Kultura Česká 
Lípa, Lanč Lukáš, Lesy ČR, Městská policie Česká Lípa, Mnoho světů
v Jilemnici, Obchodní akademie Česká Lípa, Odborné učiliště Kanina, 
OSPOD Česká Lípa a Nový Bor, Policie ČR, Rodinné centrum Slůně, 
Rydygr Zdeněk, Sanrepo Jablonné v Podještědí, Středisko výchovné péče 
Česká Lípa, SOŠ a SOU Česká Lípa, Světýlko, TOM Chippewa Česká 
Lípa, Sdružení Tulipan, TZMO Czech Republic, VMG Česká Lípa,
ZŠ Arnultovice, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Jižní, ZŠ Partyzánská, ZŠ Sever,
ZŠ Stružnice, ZŠ Špičák, ZŠ Zákupy, ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa a mnozí další

Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost, KÚ 
Libereckého kraje – Individuální projekt IP 1 – Služby sociální prevence
v LK, MPSV ČR, MV ČR, ÚP Česká Lípa, Nadace ČEZ
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PODPOŘTE NÁS
Společně dokážeme víc
Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku,  
pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlou-
ženou 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 jedenácti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete  
se k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci 
potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším zá-
vazkem 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 zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
•  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 zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
•  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 zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL  
•  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 zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 
•  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 

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  

 ortova@fchcl.cz

Medializace, PR:
Mgr. Jiří Gottlieber

  487 829 871  
 

 info@fchcl.cz

Projektové manažerky:
Bc. Anna Pražská

  
487 829 881 

 

 
projekty@fchcl.cz

Personalistka:
Dita Krčmářová  

487 829 881 

 

 

krcmarova@fchcl.cz

Účetní:
Edita Šulcová

  487 820 880

  

 

ucetni@fchcl.cz

Azylový dům Jonáš  3) a Dobranov  6)

Vedoucí: Marie Hrdá

  487 829 872  

 jonas@fchcl.cz 

Startér Česká Lípa  1)

a Nový Bor  4)

Vedoucí: Bc. Markéta Chýlková
  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: Marcela Jeništová, DiS.
  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: Věra Polanecká

  774 116 779

 ubytovna@fchcl.cz

Společně rosteme  4)

Vedoucí: Vendula Vrabcová
  777 354 188
 vrabcova@fchcl.cz
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Ing. Renata Dvořáková

Natálie Růžičková

Koordinátorka sbírek:
Mgr. Pavla Bratršovská

  

487 829 871

 

 

bratrsovska@fchcl.cz

775 600 374

Dáme věcem další šanci!  7)

Vedoucí: Lenka Srbková
  776 780 282
 provoz13@fchcl.cz

  a  8)

2)  Charitní šatník Nový Bor
(Purkyňova 227, Nový Bor )

Azylový dům Jonáš Česká Lípa  
(Dubická 2189, Česká Lípa)

6)  Azylový dům Jonáš Dobranov
(Dobranov 120)

4)  Sociální ubytovna Nový Bor 
(Severní 755, Nový Bor)

5)  Centrum pro pěstounské rodiny  
(Masná 88, Česká Lípa)

1)  Dubická 992,  
Česká Lípa 

3)  

7)  Provoz 13 
(Wolkerova 386, Nový Bor)

8)  Charitní šatník Mimoň
(nám 1. máje 49, Mimoň)



47

 

46
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
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