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V závěru dubna vychází kompletní 
výroční zpráva Farní charity Česká Lípa 
za rok 2017 v tištěné i elektronické 
podobě. Poskytujeme vám na těchto 
stránkách úvodní slovo ředitelky a 
zakladatelky organizace Evy Ortové: 

Rok 2017 se nesl v celé 
organizaci v duchu stabilizace         
a zlepšování a zkvalitňování
naší práce. Společně jsme hledali 
a definovali slabá místa                  
v jednotlivých projektech
a posilovali je.
Často jsem si v průběhu roku 
uvědomovala, jak těžké je proces 
změny naplánovat, zahájit a následně 
ve spolupráci se svými kolegy 
uskutečnit. Proto bych všem svým 
kolegyním a kolegům ráda touto 
cestou poděkovala za jejich trpělivost, 
pochopení a snahu se zlepšovat. 

Věřím, že všechny změny, které jsme 
absolvovali, byly vždy pozitivní a vedly 
nás k větší profesionalitě, lepší                  
a efektivnější práci, kterou 
poskytujeme potřebným. 
Změny přinesly řadu zlepšení v oblasti 
jasnějšího a přehlednějšího vykazování 
odvedené práce, přinesly pozitivní 
efekt v oblasti lepšího hospodaření se 
svěřenými prostředky. Nakonec 
nejvyšší přínos byla beze sporu pomoc 
většímu počtu potřebných osob.  
Hodně úsilí v předchozím roce jsme 
věnovali také přípravě a tvorbě 
strategického plánu, který organizaci 
vytyčil plán udržitelného rozvoje               
a jasně definoval strategické cíle do 
následujících let. (…)

Pokračování na str. 2

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   

Shrnutí roku 2017 
slovy ředitelky 

Aktivizace lidí                
z novoborské 
ubytovny v Severní 

Společně rosteme – Od 
ledna letošního roku je 
na Sociální ubytovně        
v Novém Boru nově 
realizován projekt 
Společně rosteme, který 
ubytovaným pomáhá        
v osobnostním růstu          
a vede je k lepšímu 
uplatnění na trhu práce 
a trhu s bydlením. 
Projekt, který je do 
konce roku 2020 
financován                           
z Evropského sociálního 
fondu, je zaměřen na 
podporu sociálního 
začleňování osob               

z ubytovny v Severní 
ulici. Gestor projektu        
a aktivizační pracovník 
projektu řeší                        
u ubytovaných více 
problémů najednou          
a uvědomují si jejich 
provázanost.  
V rámci projektu je 
proto ubytovaným 
poskytována 
dlouhodobá a intenzivní 
podpora v oblastech 
zaměstnanosti, 
prostupného bydlení        
a aktivit zaměřených na 
osobností růst a jejich 
zvyšování kompetencí. 

Název programu:  
Operační program Zaměstnanost 
Registrační číslo projektu:  
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007783 
Název projektu: Společně rosteme 
Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2020
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Shrnutí roku 2017 
slovy ředitelky 

Pokračování ze str. 1 
Stejně tak jako při tvorbě 
strategického plánu, i při 
sestavování nového systému 
hodnocení zaměstnanců jsme využili 
pomoci a služeb odborníka, který po 
dobu téměř celého roku vedl tým 
pracovníků, kteří tvořili nové 
dokumenty tak, aby maximálně 
splnily očekávání a potřeby 
organizace a jejích zaměstnanců. 

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

Jak již bylo řečeno, 
většina projektů se             
v průběhu roku 
stabilizovala či 
rozšiřovala svůj územní 
dopad. Dobrovolnické 
centrum, jako jediné, 
prošlo na sklonku roku 
výraznou transformací. 
Po dvou letech jsme 
ukončili spolupráci              
s projektem Erasmus+, 
který pomáhal 

především rozvoji mladých lidí ze 
zahraničí. Domluvili jsme se však            
s našimi bývalými kolegyněmi, které 
přešly pod jinou neziskovou 
organizaci, na udržení spolupráce se 
zahraničními dobrovolníky. Ti budou 
dále pomáhat na akcích Charity. 
V průběhu roku jsme ve spolupráci  
s Agenturou pro sociální 
začleňování vypracovali projekt 
Společně rosteme, který pomůže     
v integraci sociálně vyloučených 
osob žijících nejen na Sociální 
ubytovně v Novém Boru. Během 
celého roku naše práce směřovala     
k tomu, aby byl v lednu 2018 
zahájen jeho provoz. 
Jsme stále jedna z největších 
neziskových organizací v regionu         
s letitou tradicí, mnoha zkušenostmi 
a devíti službami a projekty, které 
pomáhají na Českolipsku                        
a Novoborsku. A jsme tu, abychom 
pomáhali lidem v nouzi. Začtěte se 
do stránek výroční zprávy a sami 
uvidíte. Děkujeme, že stojíte při nás. 
Výroční zpráva Farní charity Česká 
Lípa je od začátku května v plném 
znění ke stažení na www.fchcl.cz          
v horním menu ve složce Výroční 
zprávy.

Klub Koule NZDM – Klienti klubu, kteří 
již delší dobu absolvují tréninky ve 
stolním fotbalu, získali na posledním 
pořádanám turnaji v novoborském 
klubu Vafle 4., 3. i 1. místo. Pravidelné 
turnaje mezi nízkoprahovými kluby             
z regionu mají za cíl navázání 
spolupráce mezi kluby a vznik ligy 

stolního fotbalu v Libereckém kraji. 
Pořadatelem akce je pravidelně 
nízkoprahový klub Vafle ve spolupráci  
s firmou Rosengard, výrobcem stolních 
fotbalů a Českou asociací stolního 
fotbalu.

Úspěch klientů na turnaji  

Masopustní veselí 
se na Jonáši 
protáhlo až do 
večera 
Azylový dům Jonáš – 
Masopustní veselí, které 
již popáté pořádala              
v ulicích České Lípy Farní 
charita Česká Lípa               
a o němž jsme 
informovali v minulém 
čísle, přineslo radost                
i klientkám z Azylového 
domu Jonáš.  
Mrazivé a zatažené počasí 
letošního ročníku nebylo 
úplně ideální. A tak jako 
váhali s návštěvou 
obyvatelé města,                   
i v neděli dopoledne 
začaly některé klientky 
váhat, jestli raději 
nezůstanou doma. Děti 
byly nastydlé, unavené        
a určitě budou těžko 
odolávat nejrůznějším 
lákadlům.  

"Jedna z maminek 
však vzala 
organizaci do svých 
rukou. Když jsem 

přišla po obědě do 
herny, stála tam už 
řada zájemců                 
o malování na 
obličej,” řekla 
pracovnice sociálních 
služeb Helena 
Grünermelová.  
Po chvíli již vyrážela              
z azylového domu velká 
skupina pomalovaných 
dětí plná očekávání. Děti 
se vrátily po více než 
dvou hodinách unavené, 
vymrzlé, ale nadšené           
a plné dojmů z průvodu 
masek, živé kapely                 
i divadelního představení 
Divadla Krabice Teplice.  
V herně pak pro ně ještě 
měly pracovnice                   
a maminky nachystány 
hry, soutěže a písničky          
k tancování a masopustní 
veselí na azylovém domě 
se protáhlo až do večera. 
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Exkurze ve věznici 
Klub Koule NZDM – O jarních 
prázdninách navštívili 
zaměstnanci a děti                         
z nízkoprahového klubu 
věznici ve Stráži pod Ralskem.  
Pod dohledem vězeňského 
terapeuta a sociální pracovnice 
se účastníci exkurze seznámili     
s chodem věznice, zakusili si, 
jaké to je být ve vazbě a na 
samotce, podívali se také do 
venkovní vazby či vězeňské 
kaple.  

Mladí klienti klubu byli po 
exkurzi zdravě šokováni, silné 
příběhy ze života za mřížemi je 
ujistily o tom, že touto cestou 
se rozhodně nechtějí vydat. 
Sami pak začali zážitky šířit 
mezi své vrstevníky a přátele, 
kteří na exkurzi nakonec nejeli. 
A to má ve výsledku stejný 
dopad jako samotná exkurze. 

Autosedačky jako nové
Sociální automobil – 
Spolupráce s firmou Adient 
Czech Republic, která je 
jedním z trvalých partnerů 
Farní charity Česká Lípa, 
nepřináší jen pomoc při 
pořádání finančních                       
a materiálních sbírek pro 
potřeby charitních projektů           
a jejich klientů.  
Vzhledem k tomu, že se firma 
Adient zabývá především 
výrobou a prodejem 

autopotahů, poskytuje                  
v případě potřeby bezplatně 
Farní charitě Česká Lípa servis 
sedaček u služebních vozů, tak 
jak tomu bylo v případě 
opotřebovaných a potrhaných 
sedaček u Sociálního 
automobilu.  
Zdravotně hendikepované děti 
tak mohou díky Adientu opět 
jezdit do školy a ze školy v těch 
nejkomfortnějších 
podmínkách. 

Vaření s klientkami 
Azylový dům Jonáš – V únoru 
měly klientky azylových domů 
několikrát možnost zapojit se 
do společných kurzů vaření          
a  pečení. Mnohé z nich toho 
plně využily, přišly dokonce           
i s dětmi. A tak jednou                    

v kuchyni zavoněly pestře 
zdobené domácí sušenky, 
podruhé zase šneky z listového 
těsta, jednoduché svatební 
koláčky z taveného sýra, ale 
také domácí rohlíky či vánočka. 

Praktikantka na azylu 
Azylový dům Jonáš – Azylový 
dům Jonáš hostil v jednom 
únorovém týdnu praktikantku, 
studentku sociální práce. Ta se 
zapojila především do tvůrčí 
práce s dětmi, několik dní se 
společně s dětmi zabývali 

velikonoční výzdobou. 
Společně si zahráli spoustu 
her, četli si, zpívali, ale také 
cvičili. Děti byly nadšené, že 
jim někdo po tolik hodin               
v kuse věnuje čas a pozornost. 
Prospěch pro obě strany.

Maminky se stěhovaly 
do vlastního 
Azylový dům Jonáš –                   
V průběhu února se dvě 
maminky s dětmi                             
z českolipského azylového 
domu a jedna rodina                     
z dobranovského azylu 
takříkají navrátily z azylového 
domu do běžného života              
v pronajatých bytech. Maminky 
i rodina si v rámci pobytu na 

azylovém domě v rámci 
hospodaření s finančními 
prostředky naspořili na kauci 
na byt, jedna maminka si ve 
spolupráci s pracovnicí našla 
práci na DPP, otec od 
pětičlenné rodiny taktéž, druhá 
maminka je na rodičovské 
dovolené.

Euronisa přispěla na 
hudební nástroje 

Klub Koule NZDM – Nadace 
Euronisa podpořila 
nízkoprahový Klub Koule 
NZDM částkou 50 000 Kč. Tato 
částka byla určená na nákup 
hudebních nástrojů a aparatury 
pro volnočasové aktivity 
klientů.  
Byly pořízeny dvě akustické 
kytary, bicí souprava, elektrické 
klávesy, multifunkční 
ozvučovací PA systém                     

a hudební přehrávač. Nástroje 
i aparatura jsou pravidelně 
využívány klienty klubu, 
mládeží ze sociálně 
vyloučených lokalit z České 
Lípa pro aktivní trávení 
volného času v nově zřízené 
zkušebně.  
Z ní se v takřka každý den             
v odpoledních hodinách linou 
tóny rómských tradicionálů          
i vlastní tvorba.   
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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 ubytovna v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny, 
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér, 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 POUŽIJTE INFORMAČNÍ LINKU 608 777 577

Sudoku  
(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)Měsíc v Centru pro 

pěstounské rodiny 

Centrum pro pěstounské rodiny –                  
V projektu, který doprovází pěstouny             
a děti v pěstounské péči, se krom 
pravidelného setkávání s pěstouny dějí 
různé věci.  
Klíčoví pracovníci se například účastnili 
nelehkého jednání s klientem, který se 
ocitl ve vážné situaci.  
S další klientkou řešili žádost           
k soudnímu jednání a podávali 
společně návrh na zahájení 
řízení opatrovnictví. S jinou 
pěstounkou podávali odvolání  
k soudu.  
Centrum také kontaktovali dva 
noví pěstouni. S jedním 
Centrum uzavřelo dohody              
o výkonu pěstounské péče,               
s druhým bude dohoda 
uzavřena v tomto měsíci. 
Klíčové pracovnice měly 

schůzky s manželskými páry, 
které mají zájem o pěstounství 
na přechodnou dobu, tedy než 
se dítě vrátí k biologickým 
rodičům, nebo do trvalé 
adoptivní rodiny. V tuto chvíli se 
oba páry důkladně připravují na 
pěstounství přes KÚ 
Libereckého kraje.  
Pravidelně se minimálně jednou 
v měsíci koná v prostorách 
Centra tzv. vzdělávání pěstounů. 
Tentokrát byla tématem 

vzdělávání aromaterapie. 
Pěstouni si mohli během vzdělávání 
vyzkoušet rozličné masážní oleje, 
dozvěděli se informace o jejich využití pro 
sebe i pro svoje děti. Aromaterapie je 
jedna z mnoha možností, jak si mohou 
pěstouni zajistit odpočinek a relaxaci, 
kterou si za svou trpělivost a obětavost 
zaslouží.

50% částkou se na výrobě zpravodaje 
podílí Reklamní agentura Deus 
(prodeus.cz), zajišťující výrobu reklamy 
a provozující regionální zpravodajský 
server i–noviny.cz a měsíčník Lípa. 

Partner zpravodaje 


