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Již počtvrté se Farní charita Česká 
Lípa zapojila do Národní potravinové 
sbírky, ve které mají dárci během 
jednoho dne možnost nakoupit ve 
vybraných marketech libovolný 
nákup trvanlivých potravin pro 
sociálně znevýhodněné 
spoluobčany. 
V České Lípě se počet darovaného 
zboží rok od roku zvyšuje. Letošní rok 
se v českolipském hypermarketu 
Albert vybralo 64 banánových krabic 
zboží, oproti loňským 54. 

„Myslím si, že si na tento 
projekt lidé zvykli. I když 
mohou dát třeba jen trochu, 
dělají to rádi a my jsme za to 
moc vděční,“  
řekla pro Českolipský deník Pavla 
Bratršovská z českolipské Farní 
charity. 
Během dne se v pozici dobrovolníků 
vystřídalo na 20 lidí z řad 

zaměstnanců FCH CL i z řad 
veřejnosti. Ti evidovali darované 
nákupy, které byly v mnohdy 
dechberoucí hodnotě. 

„Máme jednoho megadárce, 
neznáme ani jeho jméno, který 
nám každý rok nechává  nákup 
nejméně za pět tisíc korun.           
V sobotu daroval věci dokonce 
za sedm tisíc korun,” 
dodala Bratršovská. 
Farní charita Česká Lípa tímto 
srdečně děkuje všem dárcům, kteří 
se 10. listopadu zapojili do 
celonárodní sbírky, z níž potraviny 
poputují ke klientům azylových 
domů a k dalším sociálně 
znevýhodněným lidem 
z Českolipska. 

V roce 2018 slavíme 18 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole 
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

64 krabic potravin    
z potravinové sbírky 

Tříkrálová sbírka 
opět podpoří 
zdravotně 
hendikepované děti 
Občané Českolipska se 
každoročně zapojují do 
největší doborovolnické 
akce v ČR, do Tříkrálové 
sbírky. Od 1. ledna bude 
opět možnost na tuto 
tradici navázat a podpořit 
svoz zdravotně 
hendikepovaných dětí do 
školy a ze školy, který            
v našem regionu zajišťuje 
Farní charita Česká Lípa.  
Skupinky koledníků              
v kostýmech tří králů 
budou koledovat                   
v jednom či hned                       
v několika dnech od 1. do 
14. ledna 2019 od domu 
k domu či v ulicích města 
a za zpěvu tříkrálové 
koledy přinesou 
radostnou zvěst 
vánočních svátků                    
a obdarují vás drobnou 
pozorností. 
Současně budou 
koledníci, dobrovolníci 
vybírat do úředně 
zapečetěných kasiček 
opatřených charitním 
logem finanční 
příspěvek, který jako již        
v předchozích letech 
podpoří zmíněný 
Sociální automobil. 

“Každodenní provoz 
dvou tranzitních 

vozů, které sváží 
zdravotně 
hendikepované děti, 
je finančně náročný, 
a jakýkoli příspěvek 
pomůže tuto službu 
udržet, aby nadále 
pomáhala rodičům       
v intenzivní péči             
a dětem poskytovala 
pocit samostatnosti. 
Předem všem 
dárcům srdečně 
děkujeme,”  

řekla ředitelka Farní 
charity Česká Lípa Eva 
Ortová. 
Harmonogram 
lednového koledování         
a další informace 
naleznete na 
internetových stránkách 
Farní charity Česká Lípa 
www.fchcl.cz. 
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Stávající partner Farní charity Česká Lípa, 
logistická firma Ewals Cargo Care sídlící také       
v České Lípě, podpořil po roce znovu Azylový 
dům Jonáš formou sponzorského daru                 
v hodnotě 20 000 Kč, za což mu patří srdečné 
díky. 

Ewals Cargo Care 
podpořil Jonáš 

Na adventních trzích byl 
podpořen svoz hendikepovaných 
fantastickou částkou 
Prodej výrobků, které vyráběli klienti Farní 
charity Česká Lípa a dárci nejen z našeho 
regionu, podpořil nemalou částkou Sociální 
automobil pro hendikepované děti. 
Dobrovolníci spolu se zaměstnanci Farní 
charity Česká Lípa utržili na podporu 
Sociálního automobilu, který od roku 2007 
sváží zdravotně hendikepované děti do 
školy a ze školy z mnoha koutů našeho 
regionu, během šesti dnů na adventních 
trzích v ambitu Vlastivědného muzea                  
a galerie Česká Lípa celkovou částku 23 457 
Kč. 

"Sešlo se nám velké množství 
výrobků, které náš stánek udělaly 
neuvěřitelně pestrým místem. Lidé, 
kteří si dárky zakoupili, byli 
neuvěřitelně vstřícní, dávali do 
kasiček více než bylo potřeba. 
Věříme, že jim či jejich blízkým 
dárečky udělaly radost,"  

řekla koordinátorka akce Pavla Bratršovská.  
Děti i dospělí si domů odnášeli dárky                
v různých hodnotách a v různých 
velikostech. Od vonných svíček, látkových 
srdíček a zdobených vánočních perníčků, po 
ručně vyráběné kuchyňské zástěry, 
batikované tašky, batůžky a kabelky.  

Tímto patří obrovské poděkování kupujícím 
a všem, kteří se podíleli na výrobě dárků – 
klientům a zaměstnancům z Azylového 
domu Jonáš v České Lípě i Dobranově, 
klientům nízkoprahového Klubu Koule 
NZDM, Centra pro pěstounské rodiny, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny                  
s dětmi Startér, klientům projektu Společně 
rosteme a ubytovaným ze Sociální ubytovny 
v Novém Boru, stejně tak i dalším z 26 
individuálních dárců či skupin, jmenovitě:  
Mateřským školám Provodín, Nové Zákupy 
a Sever Česká Lípa, Základním školám 
Arnultovice a Verneřice, 1. A a 4. B ze ZŠ 
Jižní, 8. A a 8. B z Praktické školy Moskevská, 
celé Praktické škole Jižní a Sdružení tělesně 
postižených z České Lípy, Dětskému 
domovu se školou v Hamru na 
Jezeře, Domovu důchodců a domu                   
s pečovatelskou službou z Nových 
Zákup, Maruše Jahnové, Evě Javůrkové, 
Vítku Kouřilovi, Marcele Kouřilové Ječné, 
rodině Dvořákových a Ivo Šrutkovi z České 
Lípy, B+M, Petrovi a celé rodině 
Bratršovských a Žanetě Petráčkové                    
z Provodína, Marcele Jeništové z 
Dubé, Ivaně Kallusové z Teplic, Aleně 
Vojkovské z Prahy a Blažence Popelářové z 
Frýdlantu nad Ostravicí. 
V neposlední řadě patří díky i samotnému 
VMG ČL za poskytnutí prodejního místa 
bez nutnosti hrazení pronájmu.

Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 18 let své existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto 
služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a Dobranově pro ženy, otce a rodiny s nezaopatřenými dětmi v tísni, volnočasový prostor pro děti z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Charitní šatníky v České Lípě a v Novém Boru, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny, 
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem znevýhodněným na trhu práce. Kontakt: info@fchcl.cz | 487 829 871, 774 
116 412 | www.fchcl.cz | Zpravodaj Farní charity Česká Lípa vydává Farní charita Česká Lípa vlastním nákladem v počtu 250 ks. V případě, že chcete finančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli 
dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871

Gymnázium 
podpořilo 
azylový dům 
Během mnohých charitativních aktivit         
v rámci 24. Studentského dne, který se 
na Gymnáziu Česká Lípa koná ku 
příležitosti připomínky 17. listopadu 
bylo vybráno mezi zástupci z řad 
studentů a pedagogů 9 200 Kč. 
Za tuto částku byly nakoupeny na 
Azylové domy Jonáš v České Lípě                 
a v Dobranově pomůcky pro ubytované 
kojence a batolata – hrací deka, jídelní 
stolek, chodítko, dudlíky, lahvičky ad. 
Srdečně tímto všem zůčastněným 
děkujeme.


