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V roce 2017 slavíme 17 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Jizerské pekárny uvádějí od 16. května na trh nový křupavý výrobek 
– ŽítNEJ rohlík Otesánek, jehož prodej díky vám podpoří provoz 
Azylového domu Jonáš. 

Nový výrobek 
Jizerských pekáren 

dlouhodobě 
podpoří 

matky 
s dětmi 

Azylový dům Jonáš – Otesánek je 
nový žitný rohlík Jizerských pekáren. 
Každý, kdo si ho v podnikových 
prodejnách Harmonie koupí, si nejen 
zdravě pochutná, ale nákupem 
pomůže matkám či otcům s dětmi         
v tíživé životní situaci a bez střechy 
nad hlavou. 
Z každého prodaného kusu 
křupavého Otesánka totiž kupující 
přispívá 2 Kč na provoz Azylového 
domu Jonáš Farní charity Česká Lípa. 
Každý měsíc bude vybraná částka 
Jizerskými pekárnami zveřejňována        
a zasílána na účet Farní charity Česká 
Lípa, která moc dobře ví, jak                     
s darovanými penězi naložit.  

"Azylový dům Jonáš potřebuje 
v současné chvíli hygienické 
prostředky všeho druhu, 
pomůcky do školy pro děti 

klientek, ale také nové 
vybavení kuchyně, trouby          
a digestoře," 
řekla vedoucí Jonáše Olga 
Turnhöferové.  

"Moc si vážíme toho, že jsou 
Jizerské pekárny již přes deset 
let naším partnerem                    
a podporovatelem. Věnování 
výrobku přímo Farní charitě 
Česká Lípa je počin, který nás 
neuvěřitelně potěšil. Věříme, že 
si na Otesánkovi lidé 
pochutnají a navíc budou mít 
radost, že pomáhají tam, kde je 
to potřeba," 
řekla Eva Ortová, ředitelka Farní 
charity Česká Lípa.

Centrum pro 
pěstounské rodiny 
má vlastní web 

Centrum pro pěstounské rodiny – Z důvodu 
široké nabídky služeb musel projekt Centrum 
pro pěstounské rodiny zřídit vlastní web.             
Pěstounům byl představen na slavnostní 
vernisáži za účasti tvůrců. 
Projekt Centrum pro pěstounské rodiny totiž 
slouží nejen náhradním rodičům, tzv. 
pěstounům, ale také samotným dětem                  
v pěstounské péči. Právě proto byl web zřízen  
a byla pro něj vytvořena i vlastní grafika, kterou 
má na svědomí ilustrátorka a spisovatelka 
dětských knih Aneta Františka (Holasová) 
Krásová. Ta se také slavnostního zprovoznění 
webu osobně účastnila a ilustrace vystavila.  

“Aby byl web atraktivní pro děti, 
rozpohybovali jsme na stránkách 
četné ilustrace. Stačí na ně najet myší 
a užijí si legraci děti i hraví dospělí,” 
řekla k webu vedoucí služby Jana Glaserová. 

Web můžete navštívit na cpr-fchcl.cz.



Měsíčník vychází zdarma                                                                                                               22/2017
 

 

 

 

 

 

www.fchcl.cz    

Azylový dům Jonáš, Sociální 
ubytovna Nový Bor – Během 
jara navázala Farní charita 
Česká Lípa spolupráci                 
s firmou Hilding Anders              
a rošířila spolupráci s Českou 
spořitelnou. 
Od firmy Hilding Anders 
obdržela jako dar nepřeberné 
množství matrací, peřin              
a polštářů, které byly 
uskladněny na Sociální 
ubytovně v Novém Boru            
a poskytly či poskytnou 
zlepšení kvality života 
klientům, kteří se ocitli bez 
střechy nad hlavou a našli bez 
finančních zdrojů azyl                  
v charitních ubytovacích 
zařízení – v Azylových domech 
Jonáš v České Lípě                     

a Dobranově a v již zmíněné 
Sociální ubytovně Nový Bor. 
Česká spořitelna je partnerem 
Farní charity Česká Lípa již 
několik let. I tentokrát byl 
projektům Charity poskytnut 
vyřazený nábytek z nově 
rekonstruovaných poboček 
České spořitelny. Kancelářský 
nábytek byl využitý ve 
volnočasovém klubu pro děti 
ze sociálně vyloučených 
lokalit, stejně tak na pokojích 
klientů v azylových zařízeních. 
V neposlední řadě některé 
části nábytku poslouží i ke 
zlepšení pracovních 
podmínek sociálních 
pracovníků příslušných 
projektů Farní charity Česká 
Lípa. 

Učíme děti pěstounů  
a zkvalitňujeme 
službu 
Centrum pro pěstounské 
rodiny – Kromě pravidelného 
vzdělávání pro pěstouny 
probíhá vždy ve středu tzv. 
Klub pro pěstounské rodiny. 
Zde si děti pěstounů nacvičují 
různé dovednosti jako drobné 
vaření, pečení, pracovní 
návyky jako úklid hraček          
a výtvarných potřeb.  

“Při stolních hrách si děti 
trénují paměť, učí se 
prohrávat, ale také přát 
výhru druhým.                  
V neposlední řadě se děti 
učí dobře vycházet               
s kamarády,” 
řekla pracovnice Centra Petra 
Vyšohlídová. 
Během klubu se mohou 
pěstouni do těchto aktivit 
zapojit, či mohou využít čas       
a řešit své záležitosti ohledně 
výchovy pěstounských dětí se 
sociálními pracovnicemi. 

V průběhu jara byl dále 
navázán kontakt s kolegyněmi 
z neziskové organizace Protěž, 
která se zabývá náhradní 
rodinnou péčí. Pracovnice 
Centra se domluvily na 
vzájemné spolupráci, při níž 
budou čerpat zkušenosti, 
které povedou ke zkvalitnění 
služby Centra pro pěstounské 
rodiny. 

“Byla také obnovena 
spolupráce                              
s Dobrovolnickým 
centrem. V projektu byla 
velmi potřebná služba 
doučování, která se díky 
dvěma ochotným 
studentkám z gymnázia 
může znovu rozjet,” 
řekla vedoucí Cenra Jana 
Glaserová. 

Darem obdrželi velké 
množství matrací, 
polštářů a nábytku 

Workshopy na školách 
a International Games 
Dobrovolnické centrum – 
Dobrovolníci z Evropské 
dobrovolné služby se na jaře 
účastnili pravidelných 
anglicky mluvených aktivit na 
základních školách ke 
spokojenosti dobrovolníků, 
žáků i učitelů.  
V Novém Boru se uskutečnil 
workshop v rámci hodiny 

tělesné výchovy s názvem 
International Games. Žáci si 
sportovní aktivity sami 
připravili a anglicky vysvětlili, 
jednotlivé týmy 
reprezentovaly země 
charitních dobrovolníků.  
Dále probíhaly workshopy na 
ZŠ Klíč a ZŠ Tyršova.  

DK Jirásek zve na 
Zlatovlásku pro 
Charitu 
Převyprávění známé pohádky 
o Zlatovlásce v kuchyni 
restaurace – aktérům nechybí 
ani humor, ani kuchařská 
zručnost, a tak se během 
hledání zlatovlasé krasavice 
vaří a smaží ostošest. 
Imaginativní hra pro celou 

rodinu od souboru, který 
loňský rok okouzlil divadlo 
Posledním trikem Georgese 
Mélièse.  
Výtěžek z představení 
podpoří nízkoprahový projekt 
Farní charity Česká Lípa Klub 
Koule NZDM. 
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Azylový dům Jonáš – Již od půlky února 
se klientky s pracovnicemi Jonáše 
připravovaly na masopustní aktivity 
Farní charity Česká Lípa, na maškarní bál 
v azylovém domě a českolipský 
masopustní průvod. S velkým nadšením 
se zapojily zejména děti, které s pomocí 
pracovnic a maminek vyrobily krásné 
masky a připravily si kostýmy. A zatímco 
si maminky večer povídaly o historii          
a významu masopustu a postní doby         
z křesťanského pohledu, děti se celý 
týden učily básničky a písničky na 
slavnostní bál. 

Masopustní bál na azylovém 
domě
V rámci dopoledne se děti představily 
nejprve jako recitátoři básniček, které 
nazkoušely se svými maminkami, poté si 
losovaly výherní lístky, za které obdržely 
kromě sladkých cen i dětské knížky, 
zatančily si v maskách na své oblíbené 
hity a pochutnaly si na sladkých 

dezertech, které pro ně 
upekly dvě maminky           
z Jonáše. 

 “Moc se mi líbilo, 
jak to bylo 
připravené. Děti si 
to krásně užily, byla 
legrace,”
 řekla o akci klientka 
Jana.  
Paní Jitka k tomu 
dodala:  

“Mojí Nikolce se asi v noci zdálo 
o tancování, vrtěla se, výskala ze 
spaní a smála se. A velké díky 
spolubydlícím, které pro děti 
připravily vynikající dortíky.”
Nadšení z akce poté zakončila klientka 
Zuzana:  

“Líbilo se mi, že se zúčastnily 
nejen děti, ale do 
kostýmů se převlékly            
i maminky a personál. 
Všichni jsme se bavili 
společně. To mě nadchlo. 
Ještě jsem něco tak 
hezkého nezažila.” 
Některé klientky se o dva dny 
později se svými dětmi účastnily 
i masopustního veselí v centru 

města, které taktéž připravili pro širokou 
veřejnost zaměstnanci Farní charity 
Česká Lípa.  

Masopustní veselí v centru 
města
Stovka lidí se poslední únorovou neděli 
zúčastnila již čtvrtého masopustního 
veselí v České Lípě. Nejdříve se průvod 
masek i nemasek vydal na náměstí T. G. 
Masaryka, kde si laufr v podání Petra 
Brambora Nárovce vyžádal od starostky 
Romany Žatecké klíč od města. Poté se 
průvod vydal směrem k restauraci 
Moravanka a dál Sokolskou ulicí                 
k pivnici U Sršně. 
Průvod končil u baru U Kocoura na 
Škroupově náměstí, kde bylo 
připraveno občerstvení a pohádku pro 
děti zde, stejně jako loni, sehrálo 
divadlo Krabice Teplice. Tentokrát 
vystoupilo s komediální hrou                      
o neposlušné ovci Beátě a hodném vlku 
Vénovi, z níž byly nadšené nejen děti         
z Azylového domu Jonáš. 

Masopustní veselí ovládlo Charitu 

Klub Koule NZDM – Nízkoprahový Klub 
Koule od počátků svého vzniku pracuje 
na zviditelnění svých aktivit v očích 
veřejnosti. V prvním plánu slouží jako 
volnočasový klub pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit, v druhém plánu 
jako místo, kde tzv. děti ulice získávají 
prostor k aktivnímu trávení času, 
navazují nové kontakty, učí se přijímat 
stanovená pravidla za svá a zažívají první 
životní úspěchy, ať již ve volnočasových 
aktivitách, v přijímačkách na školy, při 
hledání práce, v osobním životě. 

Zaměstnanci klubu stále plánují pro své 
klienty různé aktivity, které rozvíjejí 
zmíněné plány. Zapojují klienty do 
aktivit, které jsou přínosné pro 
společnost, a budují v klientech 
občanskou zodpovědnost. Jsou to 
různé dobrovolnické aktivity všeho 
druhu, např.: likvidování černých 
skládek v okolí města, rekonstrukce 
psího útulku či pořádají sportovní 
turnaje v klubu, i mimo něj.  

“Máme pak radost, když plány 
vedou naše klienty k výsledkům. 

Jeden z našich starších klientů si 
našel zaměstnání, ve kterém je 
velmi spokojen. Nesetkává se na 
pracovišti s žádnou diskriminací 
od vedení, ale ani od kolektivu 
spolupracovníků. Držíme mu 
pěsti, aby byl takto spokojen              
i nadále,” 
řekla vedoucí Klubu Koule Michaela 
Nováková. 

Práce s romskou mládeží je úspěšná 
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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 17 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

Pomozte nám udržet naše služby a projekty.
STAŇTE SE PARTNERY, AŤ JIŽ JEDNORÁZOVOU ČI STÁLOU PLATBOU.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.

Sudoku (středně těžké, obtížné)

Azylový dům Jonáš – Během jara se na 
Azylových domech Jonáš v České Lípě        
a v Dobranově sází, zdobí, vaří nebo 
uklízí. Pravidlem se staly společné 
víkendové akce různého druhu. 

Děti o víkendech zdobí interiéry domů 
vlastními obrázky, které vytvářejí v rámci 
rozličných aktivit s pracovnicemi domů. 
Maminky zase tráví čas úklidem 
společných prostor, jindy vařením. 
Jednou se azylový dům promění v šicí ráj 
(klientky se učily šít zástěry), podruhé        
v kadeřnický salón, jindy zas v pekárnu 
vonící domácími buchtami, pekly se na 
zkoušku velikonoční beránci, croissanty       
a kváskový chléb.  

“Pokud se klientky navíc dostanou 
do svízelné finanční situace, 
obdrží potravinovou pomoc               
a společně vaříme levné recepty         
z dostupných potravin. Vařili jsme 
například z topinamburů, které 

nám rostou na 
zahradě. Toto náročné 
období vždycky 
klienty z azylového 
domu ještě více 
stmelí,” 
řekla pracovnice 
dobranovského azylu 
Lenka Jaceňková. 

Hezké počasí navíc láká 
klienty s pracovnicemi ven. 

Upravují zahradu, ryjí a plejí 
záhony, tak jak tomu bylo např. během 
jednoho víkendu, při němž se sázely 
narcisy. Jiný víkend sely nové bylinky, 
kterými si pak klientky obohatí své 
kuchařské speciality. Děti si zase 
pomalovaly staré květináče, do nichž si 
vysely obilí, které posloužilo jako základ 
pro velikonoční výzdobu, hrály míčové 
hry a malovaly křídou. Práce na zahradě 
se poté zakončily společným grilováním 
buřtů. 

“Při úklidu zahrady kolem 
azylového domu jsme zjistili, že 
velmi nutně potřebujeme nějaké 
zahradní nářadí, a proto jsme            
s radostí přivítali vyhlášenou 
sbírku. Pokud máte starší, 
nepotřebné náčiní, budeme za něj 
moc rádi,” 
řekla vedoucí azylů Olga Turnhöferová. 

Jaro v Azylových domech 

Partner zpravodaje 
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. 


