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Ewals Cargo Care 
obdaroval Jonáš 

V roce 2016 slavíme 16 let od vzniku a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Azylový dům Jonáš – 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.  
Finanční částka poslouží k nákupu nutného 
vybavení azylového domu (fotografie využití 
otiskneme v příštím čísle). 

Nouzové pokoje 
rozšířily kapacitu 
Nouzový pokoj – Sociální ubytovna v Novém 
Boru rozšířila své prostory pro lidi, kteří shání 
až na 14 dní bezplatné azylové bydlení              
a pomoc sociálních pracovníků.  
Kapacita nouzových lůžek v rámci tzv. 
Nouzových pokojů byla navýšena na osm lůžek 
ve dvou pokojích. Ty byly v letním období plně 
obsazeny postupně jedenácti klienty, 
jednotlivci i rodinami s dětmi. 

 „Ačkoli hradíme provoz nouzových 
pokojů čistě z vlastního rozpočtu, 

museli jsme učinit navýšení kapacity.  
O tuto službu je enormní zájem,” 

řekla k situaci vedoucí sociálně aktivizační 
služby Startér Michaela Salačová.

Azylový dům Jonáš – Fotografický 
projekt je dlouhobější prací a Hanka 
Knížová v něm plánuje pokračovat, 
kdykoli jí práce dovolí přiletět do 
České republiky. V současné době 
totiž žije a tvoří v Londýně, kde 
fotografii také před šesti lety 
vystudovala. Od té doby byly její 
fotografie k vidění v londýnských 
galeriích, stejně tak v britském 
uměleckém magazínu Dazed & 
Confused.  

Vedle komerčních módních editorialů 
fotí Hana také vlastní projekty se 
sociální tematikou, sérii fotografií        
z výchovného ústavu v Hamru na 
Jezeře či projekt ze sociální ubytovny 
v kalifornském Oaklandu. To je jeden 
z důvodů, proč zvolila pro své focení 
klientky Azylového domu Jonáš            
v České Lípě a Novém Boru.

Fotografka zahájila  
na Jonáši nový projekt 
Fotografka Hana Knížová, českolipská rodačka žijící v Anglii, 
zahájila prvním fotografováním svou novou sérii fotek, sociální 
dokument z azylového domu pro matky s dětmi v tísni.  

Sociální podnik – 
Během sprna 
zaměstnanci Sociálního 
podniku měli na svých 
bedrech nejvíce 

zakázek. Postarali se       
o údržbu zeleně pro 
Johnson Controls, Lesy 
ČR, Povodí Ohře či pro 
Crystalex. 

www.hanaknizova.com
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Azylový dům Jonáš Nový 
Bor, Startér, Klub Koule 
NZDM – 
Pracovnice sociálních služeb 
na sklonku léta opět 
ukazovaly klientům, že za 
jakýmkoli městem čeká na 
člověka ideální místo               
k trávení volného času. 
Výlety do přírody jsou 
paradoxně jedny z věcí, 
které klienti objevují až díky 
sociálním pracovnicím.  

„Je mnoho 
dětí, které  

v životě 
nebyly        

v přírodě. 
Stačí je 
vzít na 

procházku 
nebo opékat 
buřty a jsou 

nadšené. Vyrůstají na 
ulici a nemají to štěstí, 

že jim někdo tuto 
možnost ukáže,”

řekla o situaci pracovnice 
Jonáše Vendula Vrabcová. 
Finančně nenáročné trávení 
volného času tak v létě 
praktikovaly mnohé služby 
Farní charity. Klienti 
azylového domu a sociálně 

aktivizační služby z Nového 
Boru trávili volný čas na 
pěším výletě v Cikánském 
dole, ve skalním údolí na 
jižním okraji Sloupu                  
v Čechách. Zde si společně 
opekli buřty, popovídali          
a zahráli hry. 
Klienti Klubu Koule vyrazili 
nejprve na kolech po 
populární cyklostezce 
Varhany, která byla otevřena 
v roce 2013 na prostoru 
zrušeného úseku železniční 
trati mezi Českou Lípou          
a Kamenickým Šenovem. Na 
druhý, tentokrát pěší výlet 
pak vyrazili spolu s dětmi         
z Jonáše v České Lípě do 
nejpopulárnější lokality           
u České Lípy, do národní 
přírodní památky Peklo           
v údolí Robečského potoka.  

„Každý rok chodíme          
s novými klienty 

objevovat tato pro 
někoho nesčetněkrát 
navštívená místa          
a vždycky mají výlety 
úspěch. Klienti se pak 
do míst rádi znovu 
vrací,”
shrnula radost z výletů 
vedoucí Klubu Koule Míša 
Nováková. Klienti Klubu 
Koule k tomu dodávají:  

„Výlety přes den jsou 
strašně super. Ještě radši 
to máme ale v noci. 
Hořící oheň, praskání, 
zvuky lesa, spaní pod 
širákem, buřty. Těšíme 
se zase na léto, až 
vyrazíme.”

Ukázala rodičům, 
jak pomoci synovi 
Startér – Pracovnice sociálně aktivizační 
služby v prázdninovém čase dojížděla 
pravidelně k žákovi základní školy ze 
sociálně slabé rodiny. Rodiče, na základě 
dobrého hodnocení od jiných klientů, 
vyhledali pomoc pro svého syna kvůli 
přípravě na reparát z českého jazyka.  

„Sami situaci nezvládáme, synovi 
pomoci nedokážeme, učivo je již 

mimo naše znalosti,” 
nechali se slyšet rodiče, kteří si moc přáli, 
aby syn uspěl a neopakoval ročník.  
Zaměstnankyně však nepřebrala 
odpovědnost jen na sebe. S rodiči 
společnými silami pomohla chlapce 
připravit tak, že reparát úspěšně absolvoval 
a přešel do dalšího ročníku.  

„Měli jsme z toho velkou radost. 
Chlapec získal větší sebevědomí do 

dalšího studia a rodiče zjistili, že         
i oni sami mohou přispět k lepšímu 

výsledku dítěte,”
řekla k situaci pracovnice Startéru Barbora 
Plačková.  

Klientky si pěstují 
vlastní jídlo 
Azylový dům Jonáš          
v České Lípě – Již před 
prázdninami se klientky 
azylového domu zapojily 

spolu s pracovnicemi do 
drobného zahrádkaření. 
V prstorném areálu 
azylového domu 
obnovily dva záhony, na 
které bylo vysázeno 
několik druhů bylin            
a dýně.  

V průběhu prázdnin 
klientky za asistence 
pracovnic záhony 
pravidelně plely                 

a zalévaly. S velkým 
nadšením se do těchto 
aktivit zapojovaly i děti 
klientek, které s vervou 
okopávaly plevel. 
Výsledek se posléze 
dostavil. Klientky si chodí 
na zahradu pro 
vlastnoručně 

vypěstovanou pažitku, 
libeček, petrželku, 
rozmarýn, mátu                 
i meduňku. Jen s dýní to 

dopadlo hůře, plodů 
se objevilo dost, ale 
místo klientek si na 
nich pochutnali 
slimáci. Zůstaly jen 
dvě malé.  

„I když máme jen 
dvě vypěstované 

dýně, stejnak se 
těšíme, až je 

sklidíme                
a uvaříme si          

z nich polévku. 
Máme ohromnou 

radost, že si můžeme 
něco tak skvělého 
sami vypěstovat,”

řekla jedna z klientek 
azylového domu. 

Klienti se učí objevovat krásy okolí
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Farní charita Česká Lípa se 
krom svých projektů podílí i na 
pomoci jednotlivcům, tak jak 
tomu je v případě 
patnáctiletého Českolipana 
Péti Živsy. Ten po narození 
prodělal mozkovou obrnu a je 
upoután na invalidní vozík. 
Jeho rodina delší dobu 
sháněla finance na vybudování 
bezbariérové koupelny, jejíž 
náklady se v současné chvíli 
vyšplhaly na 183 000 Kč.  
Nejen díky příspěvku 35 000 
Kč od Nadace rozvoje 
občanské společnosti, který 
pomohla získat právě Farní 
charita Česká Lípa zhotovením 
žádosti, vzniká bezbariérová 
koupelna, která pomůže Péťovi 
a usnadní práci rodičům při 
jeho každodenní hygieně, 
stejně tak při pravidelných 
masážích                              
a rehabilitacích. 
Nyní se buduje 
prostor, do něhož 
nebude problém vjet 

invalidním vozíkem, 
bude mít speciálně 
upravenou toaletu 
a velký sprchový 
kout, který pokryje 
cca třetinu 
místnosti. V něm 
půjde Péťu při 
jednoduché 
manipulaci 
osprchovat ve 

specializovaném 
lehátku.  

„Koupání v naší staré 
klasické vaně bylo pro 

Péťu velmi komplikované 
a mnohdy i dosti 

bolestivé. Péťovy 
mimovolné pohyby               
a prudké reakce na 

sebemenší podněty totiž 
vedly ke škrábancům           

a modřinám,” 
říká k situaci tatínek Péti. 
Na výstavbě koupelny se 
kromě NROS a Farní charity 
podílejí i další nadace. Drobní 
dárci pak přispívají přes 
transparentní účet, na kterém 
rodina shromažďuje finanční 
prostředky právě od nich.  

Bezbariérová koupelna 
pro Péťu ve výstavbě  

Dobrovolnické centrum – 
Španěl José zorganizoval na 
sklonku léta s pomocí Rusky 
Máši bezplatný týdenní 
španělsko-anglický 
příměstský tábor pro 
všechny malé i větší 
zájemce. Týdenní zábavný 
kurz španělštiny se setkal        
u účastníků s takovým 
nadšením, že na charitní 
email dokonce přišel vzkaz: 

„Chtěla bych vám moc 
poděkovat za týden, 
který u vás můj syn 

strávil. 
Moc se mu 

to líbilo. 
Španělština 

ho chytla.” 
Příměstský 
tábor plný 
výletů              
a zábavy 
připravila také 

Salome z Gruzie. Reakce 
dětí na tábor vedený                
v angličtině byly obdobné 
jako u Josého a Máši. 
Ačkoliv se pomalu blíží 
konec ročního pobytu 
našich prvních zahraničních 
dobrovolníků v České Lípě  
a noví přijedou až koncem 
října, na tři měsíce k nám 
zavítala nová posila, Anuka  
z Gruzie. Ta by ve Farní 
charitě ráda poznala blíže, 
jak se pracuje se sociálně 
znevýhodněnými dětmi.  

Ze života Erasmáků 

Klub Koule NZDM – Srdečně 
bychom chtěli jménem Farní 
charity Česká Lípa 
poděkovat za pomoc, která 
byla poskytnuta v rámci 
projektu dobrovolnické 
prázdninové školy Mission: 
Possible. Děkujeme všem, 
kteří se ochotně a obětavě 
zapojili do průběhu 
rekonstrukce klubu Koule 
(malování terasy), stejně tak 
do jeho zvelebení (nákup 
barev, pomůcek na ping-

pong). 
Děkujeme 
srdečně za 
odvedenou 
práci a za 
zapojení do 
zkoušky 
klubového 
tanečního 
souboru 
společným 

tancem. 
Poděkování patří slečně      
M. Kozmové, panu                 
Š. Žďárskému, panu                 
P. Sieglovi a vedoucímu 
výpravy panu P. Sodomlovi, 
stejně tak i projektu 
občanské angažovanosti 
zaměřeném na českou 
společnost. Děkujeme za 
zájem strávit den v našem 
nízkoprahovém klubu           
a za chuť se seznámit s jeho 
chodem. 

Dobrovolníci z Lipnice  
pomohli v nízkoprahu 

Buďte  
součástí  

Sociálního  
automobilu 

Díky internetové 
kampani Srdce pro 
Sociální automobil 
máme od vás další 
tři nová srdíčka. 
Srdečně děkujeme   
a všechny další 
zájemce o své srdce  
s vlastním textem 
odkazujeme na náš 
web www.fchcl.cz. 
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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 16 let své 
existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Novém Boru pro ženy či otce 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 ubytovny v Novém Boru a Dobranově, 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 a společně s Biskupstvím litoměřickým Sociální farmu s. r. o. 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

Azylový dům Jonáš – „Mamí, 
podívej, kolik jsem shodila 
kuželek!” „Mamí, já jsem 
hodil ze všech 
nejdál!” „Mamí, podívej, co 
jsem namalovala!” „Mamí, 
mamí, mamí…” Tato krásná 
dětská slova opakovaně 
zněla u Azylového domu 
Jonáš jedno letní odpoledne 
na sklonku prázdnin.  
Toho času se na zahradě 
azylového domu v České 
Lípě konalo zábavné 
odpoledne u příležitosti 
rozloučení s odcházejícím 
létem a zahájení školní 
docházky. Odpoledne 
pořádaly samy klientky za 
pomoci personálu Jonáše. 
Během dne plnily děti               
s entuziasmem sobě vlastním 
různé soutěžní disciplíny.  

„Moc nás potěšilo, že se 
klientky samy mezi 

sebou domluvily, že pro 
své děti uspořádají 

rozloučení                           

s prázdninami a létem. 
Takové vlastní 

iniciativě se vždy 
pomáhá nejkrásněji,” 

řekla za personál Jonáše 
pracovnice Dagmar 
Beránková. 
Přestože hlavní organizátorka 
z řad klientek onemocněla, 
ostatní se plně zapojily a na 
připravené akci to nebylo 
znát. Maminky vodily děti po 
jednotlivých stanovištích, 
pomáhaly jim s plněním 
úkolů, fandily. Soutěží se 
zúčastnily nejen školní              
a školkové děti, ale i ty 
nejmenší. 
Krásné odpoledne, při němž 
zářily sluneční paprsky stejně 
jako samotné děti i jejich 
maminky, bylo v závěru 
završeno nejen dobrou 
náladou ze zdárného 
průběhu, ale i drobnými 
odměnami pro všechny 
účastníky. 

Matky uspořádaly pro 
děti zábavné odpoledne 

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

Centrum pro pěstounské rodiny 
– Po červencovém příměstském 
táboře proběhl i jeho druhý 
cyklus, kterého se zúčastnilo 
deset dětí z pěstounské péče. 
Děti spolu s pracovnicemi centra 
navštívily koupaliště v Benešově 
či ZOO Děčín, absolvovaly 
sportovní výlet do Žizníkova, 
prošly si naučnou Hastrmanskou 
stezku v Brništi a strávily 
sportovní den na Městském 
stadionu v České Lípě, kde děti 
mile překvapily pracovnice 
Centra svou sportovní zdatností.  

V průběhu celého týdne 
měly děti zajištěny pitný 
režim a teplé obědy. Celý 
příměstský tábor byl 
koncipován jako 
sportovně-vědomostní 
hra, na jejímž konci bylo 
vyhodnocení nejlepších 
výsledků a vítězům byly 
předány odměny.  

„Byly jsme nadšené, že 
děti, které se na začátku 

neznaly, se brzy mezi sebou 
seznámily a velmi pěkně 

spolupracovaly                     
v družstvech. Pro nás měla 

celotáborová hra jednoho 
jasného vítěze a tím byly 

všichni účastníci,” 
řekla o průběhu tábora 
pracovnice Centra Petra 
Vyšohlídová.  

Druhý příměstský  
tábor pro děti pěstounů 
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Pomozte nám udržet naše služby a projekty.
STAŇTE SE PARTNERY, AŤ JIŽ JEDNORÁZOVOU ČI STÁLOU PLATBOU.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FCHCL.CZ.


