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Azylový dům Jonáš – Před dvěma lety 
uvedly českolipské Jizerské pekárny na 
trh v rámci kampaně zdravých žitných 
výrobků ŽítNEJ rohlík Otesánek.   K němu 
se na sklonku letošní zimy přidal žitný 
Bochánek. Od svého počátku mají 
výrobky 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 totiž 
přispívají zákazníci jednu korunu na 
provoz dvou azylových domů v České 
Lípě a Dobranově. V posledních šesti 
měsících tak bylo Charitě darováno 
průměrně 15 000 Kč měsíčně, celkově 
pak od května 2017 přibylo na účet Farní 
charity Česká Lípa díky zákazníkům 
Jizerských pekáren neuvěřitelných 307 
402 Kč.  

„Srdečně děkujeme za 
dlouhodobou podporu všem 
zákazníkům Jizerských pekáren. 
Jsme hrdí na to, že jim výrobky 
ŽítNEJ chutnají a zároveň jimi 
přispívají na provoz našich dvou 
domů, na jejich vybavení, na které 
se nám jinak těžce shánějí 
finance,”  
řekla za Farní charitu Česká Lípa ředitelka 
Eva Ortová. 
Pravidelný příspěvek umožňuje Azylovým 
domům Jonáš vybavovat prostory mnoha 
bezpečnostními věcmi, protipožárními 
dveřmi a okny či venkovním kamerovým 
systémem, osvětlením nebo renovovat 
novým technickým vybavením, bojlery či 
plynovými sporáky. Za darované peníze 
byly také pořízeny nové podlahové 
krytiny.  

„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,“  
říká ke spolupráci dvou organizací               
a kampani ŽítNEJ ředitel Jizerských 
pekáren Roman Kozák. 
Během kampaně ŽítNEJ byly na 
prodejnách umístěny také sbírkové 
kasičky, do nichž mohli kupující přispívat 
přímo. V nich se doposud vybralo další 
15 392 Kč na podporu Azylových domů 
Jonáš.

V roce 2019 slavíme 19 let a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   
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Startér – V polovině prázdnin navštívila 
sociálně aktivizační službu pro rodiny             
s dětmi Startér neohlášená, namátková 
inspekce s pověřením Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Dva inspektoři po tři dny 
důsledně ověřovali naplňování Standardů 
kvality poskytování sociálních služeb. 
Inspektoři hovořili jednotlivě se všemi 

devíti pracovníky českolipské, resp. 
novoborské pobočky Startéru, stejně tak 
si náhodně vybrali k rozhovorům několik 
klientů. Po třech týdnech přišla od 
inspekce závěrečná zpráva, která službu 
Startér vyhodnotila jako bezmála 
bezchybnou.   

Krátké zprávy z Charity 
Centrum pro pěstounské rodiny – 
Pěstounské děti absolvovaly v době 
prázdnin letní tábory. Pěstouni se  
během toho mohli rekreovat                       
a odpočívat. Dětem byly dle podmínek 
pobyty uhrazeny. Pěstouni mají totiž 
nárok na proplacení 14 dnů celodenní 
péče o děti, při nichž si mohou 
odpočinout. 

Azylový dům Jonáš – Jesenická firma 
Jerry Fabrics, jejíž hlavní náplní je 
prodej potištěného domácenského 
textilu, již léta vlastní licenci na Disney  
a Marvel ložní soupravy či polštářky.          
A právě to zapříčinilo největší radost          
v dětské herně – textil s motivy 
Ledového království, Aut, Ironmana, 
Spidermana, Simpsonů a mnohých 
dalších. 

Administrativa – Díky aktivitě naší 
pracovnice, grantové specialistky Anny 
Pražské, byly v posledních měsících 
podpořeny přes stránky patrondeti.cz 
dvě děti se zdravotními hendikepy. 
Amálka, která potřebovala senzorickou 
pomůcku pro zachování zbytku jejího 
zraku, získala díky přispěvatelům částku 
20 130 Kč. Před několika týdny bylo 
vybráno pro hendikepovaného 
Šimonka 56 719 Kč, za které mu byl 
pořízen speciální kočárek pro 
kompletně postižené děti. Jménem 
Aničky děkujeme všem dárcům. 

Azylový dům Jonáš – Zaměstnanci 
firmy Adient Česká Lípa, která je 
dlouhodobým partnerem aktivit Farní 
charity Česká Lípa, uspořádali před 
prázdninami sbírku a darovali klientům 
Azylového domu Jonáš oblečení, obuv, 
potraviny, prací prášky a nádobí.  

Charita ČR – Farní charita Česká Lípa se 
jménem Pavly Bratršovské zapojila do 
sběru podpisů na petici za záchranu 
domácí zdravotní péče, která je 
dlouhodobě vážně podfinancovaná           
i přes jednání a téměř roční stávkové 
pohotovosti zdravotních sester. Pavla 
Bratršovská zapojila do sběru podpisů 
své kolegy, klienty i širokou veřejnost       
a získala na 200 fyzických podpisů              
a další stovku online.  

Klub Koule NZDM – Pracovnice Klubu 
Koule NZDM Hana Loňková 
připravovala o prázdninách tři děti              
z nízkoprahového klubu na reparát. 
Všichni tři žáci úspěšně reperát složili         
a postoupili do dalšího ročníku. 

Sociálně aktivizační služba 
úspěšně prošla inspekcí 

Během předprázdninových akcí byly díky 
charitním dobrovolníkům vyrobeny 
Palačinky Farní charity v celkové hodnotě 
31 099 Kč. Vybraný příspěvek z Městských 
slavností Česká Lípa a z festivalu 
Všudybud, na kterém se přidalo svým 

prodejem spřátelené Tailor Coffee 
Přemysla Krejčího, byl posléze použit na 
financování aktivit Azylového domu 
Jonáš. 

„Všem strávníkům i dobrovolníkům 
tleskáme. Jsme rádi, že se náš 
nápad s charitní palačinkou ujal        
a je dobrý pro obě strany – tedy že 
chutná a pomáhá,”  
řekla koordinátorka Palačinky Farní charity 
Renata Dvořáková. 
Další příležitost ochutnat palačinku bude 
mít veřejnost na oblíbeném City Cross 
Run & Walk Česká Lípa 2019 28. září na 
náměstí TGM.  

Palačinka bodovala a těší se na 
City Cross Run 

Centrum pro pěstounské rodiny – 
Pěstounské centrum v letošním roce 
rozšířilo svou odbornou pomoc pro 
pěstouny a jejich děti, které mají pěstouni 
v náhradní rodinné péči. Pomoc probíhá 
od ledna díky projektu Podpora 
dlouhodobé terapeutické péče.  
Projekt řeší problém nedostupné 
odborné péče pro rodiny s dětmi                    
s vývojovou poruchou, která se týká 
citových vazeb k matce či jiné osobě. 

„Poruchy attachmentu, jak se jim 
odborně říká, vznikají v raném 
vývoji u dětí zejména do tří let, 
které neměly dostatečnou péči 
jedné osoby. Jde o děti 
zneužívané, týrané, odložené do 

ústavní výchovy. Tyto děti končí 
zpravidla v náhradní rodinné péči. 
Poruchy attachmentu ovlivňují 
způsob chování dětí a vyžadují 
rozdílný přístup a terapeutickou 
práci celé rodiny,“  
vysvětluje vedoucí centra Jana Glaserová. 
Zapojení do projektu řeší také jednu 
zásadní věc, a to nedostatek terapeutů se 
zaměřením na problematiku poruch 
attachmentu. Proto v rámci projektu 
absolvují pracovnice centra a dva externí 
terapeuti specializované výcviky, aby 
mohli společně provozovat zmíněné 
terapeutické práce s celou rodinou. Díky 
nim totiž dochází k začleňování 
postižených dětí do běžného života.  

Podpora dlouhodobé  
terapeutické péče 
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IKEA a Modus zajistily nový nízkoprah 

Klub Koule NZDM – Na začátku prázdnin 
byl slavnostně otevřen nově 
zrekonstruovaný prostor nízkoprahového 
Klubu Koule vybavením od nábytkářské 
firmy IKEA v hodnotě 300 tisíc korun. 
Část obnosu vyhrála Farní charita díky 
prvnímu místu v hlasovací soutěži IKEA, 
50.000 Kč pak získala ze samostatné 
sbírky od zákazníků IKEA. Kromě nábytku 
a podlahových krytin bylo do všech 
místností klubu nainstalováno nové 

osvětlení, které věnovala a nainstalovala 
českolipská firma Modus. 
IKEA vybavila celkem čtyři místnosti 
včetně kuchyně, předsíně a terasy. Díky 
zapojení designéra se v prostoru objevily 
i netradiční prvky jako podsvícená stěna    
s pravidly klubu. Pro IKEA to byl největší 
projekt, který v letošním roce realizovala. 
Na rekonstrukci klubu se podíleli 
zaměstnanci Charity i klienti klubu, kteří 

byli za pomoc odměněni výlety do 
liberecké Laser Game a ZOO. S 
montováním nábytku pomohli také 
dobrovolníci z IKEA. 
Slavnostního otevření se kromě vedení 
Charity, jejích zaměstnanců včetně 
Renaty Dvořákové, iniciátorky zapojení 
do soutěže, zúčastnil také radní Michal 
Prokop a novoborský farář Pavel 
Morávek, který prostor také požehnal. 

Prominent CZ spolu s vámi 
kouzlí úsměvy 

Firma Prominent CZ, která je 
největším zpracovatelem krůtího 
masa a výrobcem krůtích specialit          
v České republice, připravila od září 
pro Farní charitu Česká Lípa kampaň 

s názvem 
„Vykouzlíme úsměv 
tam, kde je ho 
potřeba :).“ 
Každý měsíc bude 
vybrán na 18 
prodejnách 
Prominent CZ jeden 
konkrétní produkt, 
a právě z něj půjde 
vždy část peněz na 
pomoc charitním 
klientům, rodinám      
v tísni. 

Zářijovým produktem jsou krůtí prsa 
a 2 Kč z každého prodaného 
kilogramu podpoří firma Prominent 
projekty Farní charity Česká Lípa. 
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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 19 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, v Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu a projekt Společně rosteme 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              
a kreativní truhlářskou a šicí dílnu Provoz 13 v Novém Boru. 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

Sudoku  

(středně těžké)

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 

Na náměstí v Mimoni  
je nový šatník 

Charitní šatník – Na náměstí 1. máje je 
nově otevřena pod patronací města 
Mimoň nová pobočka Charitního šatníku 
Farní charity Česká Lípa. 
V útulném prostoru jsou k dispozici věci 
všeho druhu, textil, nábytek či nádobí, 
které poskytují dárci, kteří cítí potřebu 
pomáhat někomu dalšímu i samotné Farní 
charitě Česká Lípa. Sortiment je pro 
každého, i pro náročnějšího zákazníka. 

„V našem šatníku poskytujeme věci 
buďto v té podobě, v jaké nám je 

dárci věnují, nebo je také 
přešíváme, opravujeme, 
renovujeme a děláme z nich ve 
spolupráci s truhlářskou a šicí 
dílnou Provoz 13 mnohdy ještě 
zajímavější věci, než jaké byly           
v původní podobě,“  
říká o konceptu mimoňského šatníku 
vedoucí Jana Ruská, profesně designérka                   
a aranžérka. 
Funkční věci všeho druhu jsou veřejnosti   
k dispozici bezplatně na poukázky od 
příslušného městského úřadu či za drobné 
úplaty, které mají sociálně výchovný 
aspekt a zároveň pomáhají udržet šatník   
v chodu.  
Veškerý sortiment si může pořídit kdokoli, 
kdo nemá dostatek financí na nové, ale i ti, 
kteří cítí potřebu zodpovědného chování 
vůči naší planetě, nebo prostě všichni, 
kteří si v šatníku chtějí vybrat něco 
hezkého na sebe nebo si vybavit byt. 

Daruj@fchcl.cz – Farní charita Česká Lípa 
srdečně děkuje všem dárcům, kteří velmi 
rychle reagují na žádosti na sociálních 
sítích, a pomáhají tak pokrýt poptávku 
klientů Startéru či Azylového domu Jonáš. 
Dárci nám krátce po zveřejnění vozí 
kočárky, oblečení a hračky pro děti, 
nádobí, ale taky elektrospotřebiče                 
a nábytek, především postele, rozkládací 
gauče, skříně, stoly a židle.  
Prostřednictvím paní Anny Slavětínské 
Markové věnoval Domov důchodců 
Sloup v Čechách klientům Sociální 
ubytovny Nový Bor a sociálně aktivizační 
služby Startér 19 polohovacích dřevěných 
postelí a 50 dek určených k vyřazení za 
celkovou symbolickou částku 95 Kč. 
Díky ředitelce Andree Šimečkové a 
učitelce Petře Volejníkové věnovalo 
Odborné učiliště Kanina určené pro 
vzdělávání žáků s mentálním postižením 
Farní charitě Česká Lípa velké množství 

nábytku, povlečení, nádobí, potravin ale 
také třeba tújí. Věci byly distibuovány             
z Kaniny u Mšena klientům a charitním 
projektům konkrétně Azylovému domu 
Jonáš, sociálně aktivizační službě Startér, 
Charitnímu šatníku i novému projektu, 
kreativní truhlářské dílně Provoz 13. 

Manželé Vokráčkovi spojili v letošním roce své 
dobrovolnické síly s charitními aktivitami. 

Několikrát nakoupili velké množství 
potravin pro konkrétní klienty, pan 
Marek na obou předprázdninových 
palačinkových akcích smažil charitní 
palačinky.

Poděkování za dary 
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