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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   

20. října proběhne v KD Crystal pod hlavičkou Centra pro pěstounské 
rodiny a Farní charity Česká Lípa Den pro náhradní rodičovství. 
Během jednoho dne se pod jednou střechou uskuteční filmové 
projekce, swingový taneční večer, dětský program či besedy pro 
širokou i odbornou veřejnost. 

Tančírna, filmy, 
divadlo a besedy  

během Dne  
pro náhradní 

rodičovství 

Centrum pro pěstounské rodiny –        
V dopoledních hodinách se odehraje 
nejen pro studenty škol projekce 
snímku Alice Nellis Adopce: Konkurz 
na rodiče. V průběhu dne budou 
pořádány besedy a diskuze nejen na 
téma náhradního rodičovství.  
Ve foyer kulturního domu budou 
připraveny informační stánky k tématu 
i obecně k sociálním službám Farní 
charity Česká Lípa.  
Pro děti budou v odpoledních 
hodinách připraveny výtvarné 
workshopy a divadelní představení, 
kino Crystal nabídne další filmový 
příspěvek k tématu náhradního 
rodičovství, francouzský film bratří 
Dardennů Kluk na kole, který získal na 
prestižním festivalu v Cannes nejvyšší 
ocenění. 
Celý den bude zakončen v prostorách 
Restaurace Wildcook, kde se 
odehraje pro širokou veřejnost 
taneční večer, tzv. swingová Tančírna, 
kterou mnozí znají z letních měsíců         
z prostoru altánu v městském parku, 
kde ji pořádal kulturní spolek Progres. 

Ten se stal partnerem i této podoby 
akce.  
K tanci a poslechu zahraje českolipský 
Big Band CL pod vedením Josefa 
Pelze, lekce tance bude mít na starosti 
Tereza Prucková (Bufková), 
českolipská tanečnice známá                   
z televizních obrazovek, která se stala 
zároveň mediální tváří Týdne 
náhradního rodičovství a kampaně 
Libereckého kraje Mít domov                   
a rodinu (Samozřejmost nebo 
vzácnost?), k jejíž podpoře se mimo 
jiné celý den uskuteční.  

“Děkujeme srdečně za 
podporu od města Česká Lípa 
a dalších subjektů, u nichž se 
konají jednotlivé akce,”
poděkovala za Farní charitu Česká 
Lípa Jana Glaserová, vedoucí Centra 
pro pěstounské rodiny 
Vstupné na všechny akce během dne 
je nulové. Kompletní program 
naleznete na zadní straně.

Zábavné 
odpoledne pro děti 
z Jonáše 
Azylový dům Jonáš – Pracovnice Jonáše 
připravují dětem z azylového domu různá 
zábavná odpoledne s hledáním pokladu. Malé 
i velké děti mají pokaždé radost jak ze hry, tak 
ze sladké odměny. 
Tentokrát podobnou akci iniciovala a současně 
zčásti připravila přímo jedna z klientek. Zatímco 
větší kluci měřili síly v běhu, kuželkách a házení 
kroužků na cíl, malé děti skládaly obří puzzle, 
jezdily slalom na odrážedlech a trefovali se 
šiškami do kruhu. Nejvíce času všichni strávili     
u zlatého sluníčka namalovaného na velké 
dřevěné desce. Sluníčko bylo tak rozesmáté, že 
bylo i pro mrňousky snadné trefit se míčkem do 
jeho úsměvavé pusy.  
Následovalo hledání pokladu, v tom jsou děti 
jedinečné. Jako by šly po čuchu, trvalo to jen 
chvilku, než našly krabičku s bonbóny. Poctivě 
si je rozdělily, dokonce nezapomněly ani na 
nepřítomné kamarády. 
Odpoledne se vydařilo, nikomu nevadilo ani to, 
že několikrát sprchlo a všichni trochu zmokli. 
Do večera uschly rekvizity i děti. Ty byly sice 
unavené, ale spokojené a šťastné.
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Klub Koule NZDM – Díky finančním 
příspěvkům od Nadačního fondu 
Albert a města Česká Lípa byl 
realizován naučně zábavný pobyt pro 
děti a mladistvé z nízkoprahového 
klubu Koule. 

Nízkoprahový klub pro děti a mladistvé 
je sociální služba Farní charity Česká 
Lípa. Jejím posláním je umožňovat 
dětem a mladým lidem ze sociálně 
vyloučených lokalit předcházet 
vyloučení ze společnosti v odborně          
a bezpečně zajištěném provozu klubu.  

Zaměstnanci klubu preventivně působí 
proti společensky a sociálně 
nežádoucím jevům jako je 
problematika šikany a násilí, 
záškoláctví, drogová závislost, 
vandalismus, alkoholismus, kouření, 
projevy rasismu či xenofobie.  

Klub působí výchovou dětí a mládeže 
ke zdravému životnímu stylu                        
a k osvojení pozitivního sociálního 
chování.  

Výlet byl pro 12 klientů služby 
odměnou a motivací pracovat na sobě 
a mít chuť změnit svůj život k lepšímu. 
Zaměstnanci již od května, od 

vyhlášení srpnového výletu, pocítili 
silnější motivovanost klientů                       
k individuální i skupinové spolupráci. 

Cílem pobytu bylo město Hejnice             
v severních Čechách. Klienti                      

s pracovníky klubu bydleli v kempu,  
během dnů se věnovali různým 
volnočasovým aktivitám, využili 
koupaliště, v Oldřichově v Hájích 
navštívili naučnou stezku, zámek 
Libverda a okolní přírodní dominanty, 
absolvovali přednášky Prevence 
návykových látek a Náboženství, 
společně připravovali snídaně a večeře 
a večery trávili u táboráku.  

“Náklady na třídenní pobyt 
pokryl Nadační fond Albert 
částkou 10 000 Kč v rámci 
akce „Bertík pomáhá 2017“          
a město Česká Lípa částkou         
5 000 Kč. Tímto jim srdečně 
děkujeme za podporu,” 
řekla sociální pracovnice Klubu Koule 
NZDM Marcela Jeništová. 

Motivační třídenní pobyt 
klientů nízkoprahu v přírodě 

Letní finanční podpora 
od měst a nadací 

Děkujeme srdečně nadacím a městům za 
příspěvky, které jsme obdrželi v letním období. 

Město Česká Lípa
374 610 Kč – provozní náklady Azylového 

domu Jonáš 
50 000 Kč – provoz služby Nízkoprahový klub 

pro děti a mládež Klub Koule 
50 000 Kč – osobní náklady řidičů Sociálního 

automobilu 
45 000 Kč – prevence kriminality – osobní 

náklady zaměstnance Nízkoprahového klubu 
pro děti a mládež Klub Koule 

41 697 Kč – provoz Dobrovolnického centra. 
5 000 Kč – prevence kriminality – třídenní pobyt 

klientů Nízkoprahového klubu pro děti                
a mládež Klub Koule 

Město Nový Bor
70 000 Kč – osobní náklady zaměstnanců 

Azylového domu Jonáš 
40 000 Kč – osobní náklady zaměstnanců 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Startér 

28 000 Kč – osobní náklady řidičů Sociálního 
automobilu 

Nadace ČEZ
50 000 Kč – pořízení postelí a paland včetně 

matrací na Azylový dům Jonáš 

Nadace Agrofert
24 000 Kč – pořízení tří tabletů s klávesnicí pro 
potřeby pracovníků sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi Startér na doučování dětí 

přímo v rodinách 
10 000 Kč – příměstský tábor pro děti klientů 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Startér 

Město Doksy
20 000 Kč – provozní náklady Azylového domu 

Jonáš 

Nadace Preciosa
16 000 Kč – pořízení 2 bojlerů na Azylový dům 

Jonáš 

Nadační fond Albert
10 000 Kč – třídenní pobyt klientů 

Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Klub 
Koule 

Město Cvikov
10 000 Kč – osobní náklady zaměstnanců 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Startér 
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Azylový dům Jonáš – Jizerské pekárny 
uvedly 16. května letošního roku na trh 
nový výrobek, žitný rohlík Otesánek. 
Každý, kdo si ho v podnikových 
prodejnách Harmonie koupil, pomohl 
matkám či otcům s dětmi v tíživé životní 
situaci a bez střechy nad hlavou.                  
Z každého prodaného kusu křupavého 
Otesánka totiž kupující přispěl 2 Kč na 
provoz Azylových domů Jonáš Farní 
charity Česká Lípa. 

Každý měsíc byla vybraná částka 
Jizerskými pekárnami zveřejněna                
a zaslána na účet Farní charity Česká 
Lípa. 

Za celkovou částku 38 222 Kč bylo 
pořízeno důležité vybavení pro 

bezpečnost zaměstnanců i obyvatel 
domů. Byly pořízeny protipožární dveře 
na Azylový dům Jonáš v České Lípě za 
20 001 Kč s bezpečnostním kováním         
a vložkou za 1 584 Kč a protipožární 
okno na Azylový dům Jonáš                          
v Dobranově za 18 755 Kč. 

“Pomocné ruky, která nám byla 
nabídnuta na jaře letošního 
roku naším dlouholetým 
partnerem, Jizerskými 
pekárnami, si srdečně vážíme     
a je pro naše azylové domy 
velkou finanční pomocí. 
Otesánkovi jsme od začátku 
přáli mnoho spokojených 
zákazníků, mezi které se sami 
řadíme, ale nenapadlo by nás, 
že bude každý měsíc 
podporovat azylové domy 
takovýmito částkami,”
řekla ředitelka Farní charity Česká Lípa 
Eva Ortová. 

Žitný rohlík Otesánek je stále v prodeji  
a podle vyše příspěvků zákazníkům 
chutná. V současné chvíli navíc k této 
podpoře Jizerských pekáren přibyla             
i podpora další formou sbírkových 
kasiček, které jsou rozmístěny na 
pultech prodejen Harmonie po celém 
Libereckém kraji. Stejně jako žitný rohlík 
podporují činnost Azylových domů 
Jonáš. Děkujeme, že stojíte při nás. 

podporuje bezpečnost azylových domů 

Azylový dům Jonáš – 
Už čtyřikrát během 
prázdnin se některé 
klientky sešly, aby se 
společně pustily do 
výroby náušnic pro 
připravované vánoční 
trhy Farní charity Česká 
Lípa. Komponenty 
dodali sponzoři – 
nejrůznější korálky, 
navlékací jehličky, 
háčky. Stačilo jen 
trochu fantazie                         
a šikovnosti a během 
chvíle byly první šperky 

na světě. 
K dnešnímu 
dni je jich 
připraveno 
kolem 
padesáti párů 
a klientky se 
chystají 
vyrobit pro 

každý z nich ozdobnou 
krabičku. 
Klientky však na 
vánoční trhy zdaleka 
nepřipravují jen 
náušnice. 
S pracovnicemi 
azylového domu se už 
domluvily na výrobě 
vonných srdíček, 
lucerniček, svíček či 
háčkovaných andílků.  
A těší se na to, že jejich 
výrobky udělají radost 
jiným. 

Tvoření na vánoční trhy  
Farní charity Česká Lípa 

Jak Otesánek 
podporuje?

16. 5. – 8. 6.
8 810 Kč
9. 6. – 17. 7. 

11 292 Kč
18. 7. – 7. 8.
9 082 Kč
8. 8. – 15. 9. 
9 038 Kč

Azylový dům Jonáš – Skupina cca 
30 lidí, klientů azylových domů 
z České Lípy a Dobranova a jejich 
sociálních pracovnic, jela koncem 
sprna vlakem do Zahrádek. Odtud 
pak celá parta vyrazila i s kočárky 
pěšky skrz Peklo zpátky do České 
Lípy.  
Chvílemi to bylo v Pekle skutečné 
peklo, když se musely přenášet 
kočárky přes nesjízdné úseky cesty. 
Ale zvládlo se to.  

Všichni zúčastnění byli 
s výletem spokojeni. 
Největší úspěch měla hra 
na magnety, klientky         
i děti se při vzpomínce na 
ni smály ještě druhý den. 
Vrcholem programu bylo, 
jak jinak, opékání buřtů.  
Děti i klientky z obou 
azylových domů se spolu 
dobře bavily.  

“Jedna klientka například 
ocenila, že si mohla 
popovídat s ženou 
s obdobným životním 
příběhem. Velmi ji 
obohatily její zkušenosti, 
posílily ji v jejím vlastním 
rozhodování,” 
shrnula úspěch výletu pracovnice 
Jonáše Dagmar Beránková. 

S azylovým domem do Pekla 
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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)

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. 


