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SLOVO ÚVODEM
Milí č tenář i, 
vážení partneř i a př íznivci Farní charity 
Č eská Lípa,  držíte v ruce již 16. výroč ní 
zprávu Farní charity Č eská Lípa. 

Ačkoli byl rok 2016 náročný a plný radikál-
ních změn. Na počátku roku jsme získali 
prestižní značku spolehlivosti od Asocia-
ce veřejně prospěšných organizací ČR. 
Zároveň s tím jsme získali doporučení, jak 
organizaci vylepšit a zkvalitnit naši společ-
nou práci. Tyto navrhované změny se týkaly 
především způsobu řízení organizace. Proto 

jsme v průběhu roku zahájili opatření, která kompletně změnila organizační 
strukturu a měla za následek kompletní změnu řízení Farní charity Česká Lípa. 
S tím souvisely i opravy vnitřních směrnic a metodik práce. Na počátku se 
nám zdálo, že se jedná jen o drobné úpravy. Nikdo z nás si nepomyslel, že 
s nimi budeme bojovat v podstatě celý rok. Závěr roku však ukázal, že dlouhá 
a trnitá cesta přinesla kýžené výsledky.

Jedním z velkých problémů v loňském roce byl nedostatek odborně způsobi-
lých zaměstnanců, stejně tak i nedostatek kvalitní pracovní síly. Pracovali jsme 
takřka po celý rok v nižším počtu zaměstnanců a často personálně poddi-
menzovaní. Výjimkou nebyla ani častá fl uktuace zaměstnanců. Na konci roku 
se však situace částečně stabilizovala a my pevně věříme, že se vše obrátí 
v dobré.

Jedním ze stěžejních bodů naší práce byla příprava Azylového domu Jonáš 
v Dobranově. Uskutečnili jsme rozsáhlé stavební úpravy a od 1. října jsme 
v prostoru bývalé Sociální ubytovny na adrese Dobranov 120 otevřeli po-
bočku azylového zařízení pro rodiny s větším počtem dětí. Tento prostor 
kapacitně nahradil pobočku azylového domu v Novém Boru, kterou jsme 
k 31. prosinci uzavřeli.

Za velmi pozitivní věc považuji narůstající spolupráce se základními a střed-
ními školami, které v rámci výchovy dětí a mládeže myslí na dobročinnost 
a solidaritu. Školy, žáci a učitelé často sami přichází s vlastními nápady na 
dobročinné aktivity, které ve vzájemné spolupráci pomohly tam, kde to bylo 
potřeba. Obrovskou motivací byl pro nás vzrůstající zájem veřejnosti a spon-
zorů, kteří se rozhodli podpořit naši charitativní činnost. Této důvěry si velmi 
vážíme a ceníme si jí. 

V loňském roce jsme také vstoupili do aktivní spolupráce s městem Nový Bor
a Agenturou pro sociální začleňování a podíleli se na tvorbě strategického 
plánu sociálního začleňování města Nový Bor pro období 2017–2019 a připravili 
nápady na nové projekty, které pomůžou v integraci sociálně vyloučených osob. 
O realizaci těchto projektů budeme usilovat v roce 2017. 

Není překvapením, že nás i v loňském roce provázel nedostatek fi nančních 
prostředků, a to především v registrované sociální službě Klub Koule Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež. Ta, ačkoli je součástí komunitního plánu 
města Česká Lípa jako jedna z hlavních priorit, je každoročně dotačně hlubo-
ce poddimenzována. 

Jak sami vidíte, v roce 2016 se toho událo hodně , ke všemu jsme však při-
stoupili s myšlenkou, že všechno zlé je k něčemu dobré a že jakýkoli 
neúspěch nás v závěru posílí. 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. 

Zač tě te se do stránek výroč ní zprávy a sami uvidíte. Děkujeme, že stojíte při nás.
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych co nejupř ímně ji podě kovala všem, kteř í nás po celý rok 
podporovali a bez jejichž pomoci bychom naši práci nemohli vykonávat.

Dě kuji otci biskupovi Mons. Janu Baxantovi, panu dě kanovi ř ímskokatolické 
církve Viliamu Matě jkovi a všem duchovním, kteř í nám pomáhali svou službou 
a modlitbou. Dě kuji též ř editelce Diecézní charity Litomě ř ice, paní Rů ženě  
Kavkové a celému jejímu pracovnímu kolektivu. Dě kuji za fi nanč ní spoluúč ast 
na jednotlivých projektech všem zmíně ným ve výroč ní zprávě , srdeč ně  dě ku-
ji partnerů m, fi rmám Jizerské pekárny, Ewals Cargo Care a Adient, že stále 
rozvíjí naši spolupráci a chtějí být součástí charitní rodiny. Stejné díky pak 
patř í i jednotlivců m za benefi č ní akce č i sbírky, které pro nás v minulém roce
uspoř ádali, i všem, kteří si zakoupili srdce na Sociální automobil. V neposlední 
ř adě  dě kuji i všem zamě stnanců m Farní charity Č eská Lípa, dobrovolníků m, 
partnerů m, sponzorů m a dárců m za společ né bohulibé dílo ve prospě ch trpí-
cích a potř ebných lidí.

S úctou
Eva Ortová, 
ř editelka organizace

Farní charita Č eská Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle 
Kodexu kanonického práva a souč ástí ř ímskokatolické církve. Byla založena 
litomě ř ickým diecézním biskupem dne 1. bř ezna 1999 s vlastní právní sub- 
jektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litomě ř ice, je č lenem Charity Č eské 
republiky a mezinárodní organizace Caritas. Ř ídí ji její ř editelka Eva Ortová, 
př ímým nadř ízeným je ř editelka Diecézní charity Litomě ř ice Rů žena Kavková, 
poradními orgány jsou Rada a Ekonomická rada Farní charity Č eská Lípa.

Rada a Ekonomická rada Farní charity Č eská Lípa
Eva Ortová – ř editelka Farní charity Č eská Lípa
Viliam Matě jka – dě kan Č eskolipské farnosti
Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku OSBD, Č eská Lípa
Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus
Pavla Bratršovská – personalistka fi rmy Krofi án CZ

Posláním Farní charity je pomoc potř ebným a trpícím ve smyslu uč ení církve,
podle vzoru Ježíše Krista, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo 
národnost.

Organizace svou č innost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných 
kolegiích s projekty, které mají společ né zamě ř ení a které se konají v rámci 
Charity Č eské republiky.

Organizace si za dobu své pů sobnosti získala respekt, dobré jméno a uznání 
od dalších spolupracujících subjektů . Dů ležitým faktorem je rovně ž kvalitní 
pracovní tým a jeho funkč ní struktura.

Výroční zprávu 2016 v této podobě schválila Rada a Ekonomická rada FCHCL 
dne 1. 6. 2017.

O ORGANIZACI
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Pozice v organizaci Počet 
pracovníků

Přepočtený 
úvazek

Obslužný personál 7 6,25

Ředitelka organizace 1 1,00

Administrativní pracovník / Personalista 1 1,00

Pokladní 1 0,50

Projektový manažer 1 1,00
Mediální koordinátor 1 1,00
Údržbář 1 1,00
Administrativní pracovník 1 0,75
Azylový dům Jonáš 30 15,25
Vedoucí sociální služby 3 0,75
Sociální pracovníci 4 3,00
Pracovníci v sociálních službách 22 11,50
Psycholog (DPP – maximálně 144 hodin/rok) 1 0,00
Sociální podnik Farní charity Česká Lípa 16 11,25
Vedoucí 1 0,50
Pomocný pracovník ve výrobě 13 9,75
Uklizečka 2 1,0
Sociální automobil 4 3,75
Řidič 2 1,75
Asistent pedagoga 2 2,0
Charitní šatník Česká Lípa a aktivity pro cizince 3 1,75
Pracovník skladu ošacení 2 1,50
Vedoucí 1 0,25

Charitní šatník Nový Bor 3 1,75
Vedoucí 1 0,25
Pracovník skladu 2 1,50
Centrum pro pěstounské rodiny 3 2,50
Sociální pracovník 1 0,5
Pracovník v sociálních službách 2 2,0
Ubytovna Dobranov 5 3,25
Vedoucí ubytovny 1 0,25
Vrátný 4 3,00
Ubytovna Nový Bor 11 9,0
Vedoucí ubytovny 3 2,50
Pokladní 1 0,50
Vrátný 5 4,25
Uklizečka 1 0,75
Údržbář 1 1,0
Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                           6 5,0
Vedoucí – sociální pracovník 2 1,50
Pracovník v sociálních službách 4 3,50
Startér 5 4,25
Vedoucí – sociální pracovník 1 0,50
Pracovník v sociálních službách 4 3,75
Dobrovolnické centrum 2 1,50
Vedoucí Dobrovolnického centra 1 1,00
Koordinátor dobrovolníků 1 0,5
Celkem 95 65,5

PŘEHLED ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURY:
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KLIENTI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA

Pokles klientu, resp. podepsaných smluv u Azylového domu Jonáš, Startéru byl dán nedostatkem zaměstnanců. Centrum pro pě stounské 
rodiny, Dobrovolnické centrum, Klub Koule NZDM byly stabilní projekty s ideálním počtem zaměstnanců, a proto se počet klientů, resp. 
dobrovolníků navýšil. Sociální podnik snížil úmě rně  poč et klientů/zaměstnanců díky nižšímu počtu zakázek na seče.

2013 2015 20162014

Azylový dům Jonáš Startér Centrum pro 
pěstounské rodiny

Dobrovolnické 
centrum

Klub Koule NZDM Sociální automobil Sociální podnik

34

18 20
25 27 24

21

14
20

16

4

178

208

70 70 66
64

30 3335
41

17

4850

67

82
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KLIENTI CHARITNÍHO ŠATNÍKU 
A HUMANITÁRNÍHO SKLADU OŠACENÍ

Charitní šatníky 
(odběratelé)

Humanitární sklad ošacení 
(odběratelé)

543

619
973

2 0746 713

10 907

2013 2015 20162014

11 910

9 848

Rapidní pokles odběratelů vydaného ošacení v Humanitárním skladu ošacení byl zapříčiněn odlivem migrantů ze Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé – Jezové.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Otevřením nových služeb Startér, Dobrovolnické centrum a Centrum pro pěstounské rodiny úměrně rostl počet zaměstnanců Farní charity Česká Lípa.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
(ZAMĚSTNANCI)

34
41

46

67 67 65

50
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Azylový dů m Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo ne-
zaopatř enými dě tmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nebyli schopni
zvládnout vlastními silami. Je registrovanou sociální službou u KÚ Libereckého 
kraje pod č íslem 1297986 dle zákona o sociálních službách.
 
V roce 2016 konzultovaly pracovnice Azylového domu Jonáš v České Lípě, v Novém 
Boru a v Dobranově 282 kontaktů  s žádostí o pomoc od neúplných či úplných rodin. 
Z toho vzniklo 67 smluv o poskytování sociální služby. Celkem služba poskytla podpo-
ru 163 matkám, otců m a jejich dě tem. 

Matkám s dětmi bylo poskytováno placené azylové ubytování v 11 pokojích v Dubické 
ulici v České Lípě, matkám i otců m s nezaopatř enými dě tmi v 7 pokojích na Sociální 
ubytovně  Nový Bor v ulici Severní, kde bylo Azylovému domu Jonáš uzpů sobeno jed-
no z pater. V neposlední řadě pak bylo poskytnuto ubytování 4 vícečetným rodinám 
v bývalé Sociální ubytovně Dobranov, která byla v říjnu loňského roku přebudo-
vána na pobočku azylového domu.

V prů bě hu roku pak odešlo do jiného azylového bydlení 5 klientů , do pronajatých 
bytů  19 klientů  a domů  k rodině  se vrátilo 7 klientů .

V loň ském roce byla opět podporována vě tší samostatnost klientů  a zodpově dnost za 
prostř edí, ve kterém klientky bydlí. Naším cílem byla integrace klienta do společ nosti 
bez vytvář ení závislosti na sociální službě . Klienti byli vedeni k samostatnosti a nava-
zování sociálních vazeb s menší izolací od společ nosti.

O služby v azylovém bydlení byl opě t velký zájem z dů vodu nedostupného sociálního 
bydlení č i z nedostatku fi nancí u samoživitelů , kvů li špatné vymahatelnosti výživného 
č i vysoké nezamě stnanosti.

Tyto problémy byly ř ešeny s Nadací Agrofert č i jednorázovými př íspě vky, které umož-
nily klientů m lepší dostupnost bydlení. Č astým dů vodem pro vyhledání bydlení 
a pomoci je i domácí násilí, rozepř e v rodině  a ohrožující partnerské vztahy, zejména 
v návaznosti na užívání psychotropních látek jednoho z rodič ů .

Dař ilo se opě t prohlubovat spolupráci s ostatními organizacemi, se sociálními kuráto-
ry, orgánem sociálně -právní ochrany dě tí, Úř adem práce v Č eské Lípě , a tím úč elně ji 
vést klienty k samostatnosti.

AZYLOVÝ DŮM JONÁŠ

Podpořte aktivity 
Azylového domu Jonáš
č. ú.: 2677750267/0100

VS: 16201

„Azylový dům Jonáš pomáhá rodinám řešit a překo-
návat složité životní a krizové rodinné situace, přičemž 
velmi úzce spolupracuje nejen s naším odborem. Čin-
nost Farn charity Česká Lípa je vykonávána na velmi 
dobré úrovni. Pracovníci organizace svoje služby pro ro-
diny stále vylepšují a tím dochází i k profesnímu rozvoji 
organizace. Spolupráce si vážíme.”

Mgr. Petra Novotná, 
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
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Klientů m bylo poskytováno ubytování maximálně  na dobu 1 roku a okamžité a bez-
platné základní sociálně  právní poradenství. Klienti byli podporováni př i ř ešení jejich 
aktuální situace, ale i v dalších dílč ích oblastech: vedení domácnosti, hospodař ení, 
pěstování vlastních potravin, výchova a péč e o dě ti, uplatnitelnost na trhu práce, se-
beprezentace, orientace př i získávání a zpracovávání informací, potř ebných pro je-
jich život. Vše toto bylo poskytováno formou konzultací se sociálním pracovníkem, 
pracovníkem v sociálních službách, právníkem a psychologem č i formou rů zných kur-
zů . Aby poskytování sociální služby bylo co nejkvalitně jší, byla navázána spolupráce 
s metodič kou sociálních služeb.

O chod Azylových domů  Jonáš se staralo jedenáct pracovníků  – 1 vedoucí na pozici 
sociální pracovnice, 2 sociální pracovnice a 4 sociální pracovnice pod dohledem a 17 
pracovníků v sociálních službách, kteř í zajišť ovali chod nonstop služby a 1 pracovnice 
v sociálních službách, která napomáhala maminkám v získání kompetencí matka/dítě .

Bě hem roku byly pro klienty organizovány společ enské akce jako pálení č arodě jnic, 
dě tský den, mikulášská besídka, sportovní dny, výlety do přírody, divadelní představe-
ní, oslavy silvestrovského veselí č i konce školního roku.

Příběh paní Zdeňky
Zdeňka si na svých bedrech nesla velmi těžký příběh, v němž hrálo roli dlouhodobé nedob-
rovolné odloučení od partnera, který byl ve výkonu trestu. Nejen kvůli této skutečnosti se od 
ní odvrátila vlastní rodina a paní Zdeňka nějakou dobu žila v nesnesitelných podmínkách, 
téměř jako bezdomovec. 

Když se Zdeňka nastěhovala do azylového domu, byla šťastná. Mohla žít nejen v tep-
le, ale i se střechou nad hlavou. Zpočátku působila Zdeňka vystrašeně, děti neměly 
vytvořený žádný režim, hygienické návyky, bály se sprchy, nebyly zvyklé poslouchat 
a byly nedůvěřivé vůči okolí.

Paní Zdeňka byla zpočátku vůči radám a požadavkům sociálních pracovníků Jonáše spíše 
laxní. Stejně tak měla Zdeňka velké problémy s komunikací s úřady.

Když Zdeňka postupně získala důvěru k pracovnicím, pochopila, že je v bezpečném 
prostoru, že jí v azylovém domě mohou pomoci, lecčemu se může naučit a v lecčems 
se může posunout. Situace se začala díky spolupráci se sociálními pracovnicemi pro-
kazatelně měnit. Nejvíce se to odrazilo na dětech. Ukázalo se, že jsou velmi šikovné, 
tvořivé, s nadšením se zapojují do jakékoli činnosti. Začaly více poslouchat a přijímat 
autoritu matky.

Posléze se změnil i vztah paní Zdeňky s rodiči. �  za ní a za vnoučaty začali jezdit, ona 
s dětmi častěji navštěvovala je.

Když paní Zdeňka s dětmi na konci roku Azylový dům Jonáš opouštěla, uvědomovala si, 
jak velký kus cesty za necelý rok ušla.

Přehled nákladů a výnosů projektu Azylový Dům Jonáš za období roku 2016 

Náklady 

materiálové náklady 201 800

energie 603 923

opravy a služby 424 293

osobní náklady 4 436 805

odpisy nedobytných pohledávek a OP 0

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 2 975

režijní náklady 401 989

náklady celkem 6 071 785

Výnosy

Dotace
Krajského 
úřadu
Libereckého
kraje

Tržby 
z prodeje
služeb

Zdroje Farní charity CL
tvořené v rámci vlastní
hospodářeské činnosti

Dotace
Úřadu
práce ČR

Přijaté 
příspěvky
a jiné fi nanční
výnosy

3 979 000 1 163 780 289 659 414 923 137 000

Procentuální rozdělení výnosů

66% 19% 6% 7% 2%

Služba poskytla podporu 163 matkám, otců m 
a jejich dě tem. V průběhu roku odešlo 19 klientů  
do pronajatých bytů  a 7 klientů  se vrátilo domů  
k rodině .
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Registrovaná sociálně  aktivizač ní služba pro rodiny s dě tmi Startér poskytuje 
na Novoborsku, Cvikovsku a v Dobranově již třetím rokem pomoc rodinám 
s dě tmi př i př ekonávání jejich tíživé životní situace. 
 
Díky velmi dobré spolupráci s mě stem Nový Bor a mě stem Cvikov byla poskyto-
vána služba terénně, přímo v domácnostech klientů. Jednalo se př evážně  o rodiny, 
jimž zprostř edkovali kontakt se Startérem pracovníci OSPOD Nový Bor a Správ-
ního odboru Cvikov. Taktéž byla služba poskytována ambulantě v kanceláři na 
Sociální ubytovně v Novém Boru a na Sociální ubytovně Dobranov.

Pracovnice Startéru navště vovaly rodiny v domácnostech zpravidla jedenkrát týdně . 
Služba byla v minulém roce poskytována zdarma 35 rodinám, s nimiž byla uzavř ena 
smlouva o poskytování služeb. Jednalo se o rodiny z obcí Nový Bor, Cvikov, Maře-
nice, Kunratice u Cvikova, Kamenický Šenov, Svor, Skalice u České Lípy, Dobranov. 

Cílem služby bylo poskytnout pomoc ve zlepšení všech funkcí rodiny společ ně  se 
zvládáním bě žných č inností spojených s každodenním životem. Nejč astě ji pra-
covnice pomáhaly klientů m s ř ešením bytové situace, s př ípravou dě tí na vyuč o-
vání, př i jednání na úř adech a jiných institucích, př ípadně  nacvič ovaly s klienty 
vyř izování osobních záležitostí č i vyplň ování formulář ů . 

Služba Startér dokázala například 2 rodinám pomoci vyřešit fi nanční problémy, 
u 1 odvrátit exekuci, 3 rodiny dokázaly díky motivaci a soustavné práci vyřešit své 
existenční problémy, čímž bylo zamezeno odebrání dětí, 6 rodinám byla zachrá-
něna střecha nad hlavou, několikrát bylo při terénní práci odhaleno domácí násilí 
a díky návazným projektům a službám byl maminkám poskytnut azyl na nouzo-
vém pokoji a následně v Azylovém domě Jonáš. 

Jako další č innost poskytovala služba Startér rodinám také základní sociálně 
právní poradenství př i ř ešení fi nanč ní situace, zejména dluhů  a exekucí. V ne-
celé polovině případů se objevily pro někoho banální problémy, v nichž neměli 
klienti vyřízené doklady, nebyli evidovaní na úřadu práce či nevěděli, kde hledat 
práci, jelikož neměli přístup k informacím, k internetu, potřebovali jen pomoci 
s vyplněním formulářů, se sepsáním životopisu, s vyřízením rodičovského příspěv-
ku, s úhradou mateřské školy. Pro všechny tyto případy, i pro mnohé další tu byla 
právě sociálně aktivizační služba.

STARTÉR

„Spolupráce se Startérem vede od počátku ke zlepšení 
situace v našem městě a to zejména v oblastech předcházení 
sociálnímu vyloučení našich občanů z většinové společnosti. 
Pracovnice služby jsou s námi v častém telefonickém 
i osobním kontaktu, jsou ochotné poskytnout zprávy. 
Služba je partnerem při řešení problémových situací.”
Bc. Miroslava Schlauchová, 
vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov
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Pracovnice Startéru zapojovaly děti také do výletů do přírody společně s dětmi z ji-
ných projektů a služeb Farní charity Česká Lípa a organizovaly i tzv. příměstský tábor.

Od zač átku roku službu zajišť ovaly 3 pracovnice v sociálních službách, které praco-
valy pod dohledem sociální pracovnice, resp. vedoucí služby.

Díky doučování odhalila sebepoškozování dítěte

Mohlo by se zdát, že právě příprava dětí na vyučování je práce spíše pro pedagoga, nebo že lze 
využít jakoukoli jinou službu (např. doučování ve škole). Pracovnice Startéru ale navštěvují 
rodiny, které jsou v krizi, řeší tíživou životní situaci a problémy s výchovou a péčí o děti, pro-
to je velmi důležité jejich sociální vzdělání, základy ve vedení terapeutického rozhovoru nebo 
v krizové intervenci. 

Toto se potvrdilo v minulém měsíci, kdy se jedna z pracovnic intenzivně věnovala dítěti, se 
kterým pracuje již několik měsíců na „pouhém doučování“.

Za tři měsíce spolupráce se mezi nimi vytvořil natolik důvěrný vztah, že se dítě svěřilo pra-
covnici s rok starým sebevražedným pokusem a nynějším tajném sebepoškozování doma i ve 
škole. Pracovnice Startéru se spojila s pracovnicí OSPOD a třídní učitelkou dítěte. Intenzivně 
se dítěti věnovala, mluvila s ním o jeho problémech, pocitech a trápeních. 

Ve velmi krátké době se jí ve spolupráci s OSPOD podařilo zajistit vyšetření psychiatra a dítě 
se dostalo do péče odborníků.

Díky službě Startér a především práci pracovnice se podařilo odhalit bolavé místo čtrnáctile-
tého dítěte, které své problémy tajilo více jak jeden rok a sebepoškozování se začalo stupňo-
vat natolik, že vážně ohrožovalo jeho život.

Přehled nákladů a výnosů projektu Startér – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi za období roku 2016

Náklady 

materiálové náklady 118 241

energie 46 402

opravy a služby 72 277

osobní náklady 1 146 864

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 0

režijní náklady 106 376

náklady celkem 1 490 160

Výnosy

Dotace 
Krajského úřadu 
Libereckého kraje

Individuální 
projekt KÚ 
LBC

Dotace Město 
Nový Bor 
a Cvikov

Nadace 
ČEZ

Zdroje Farní charity CL 
tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti

1 310 000 24 611 50 000 78 900 5 895

Procentuální rozdělení výnosů

90 % 2 % 3 % 5 % 1 %

Sociálně  aktivizač ní služba pro rodiny 
s dě tmi pomohla 35 rodinám s existen-

č ními problémy s ř ešením bytové situace, 
s př ípravou dě tí na vyuč ování, př i jednání 

na úř adech a jiných institucích.

Podpořte aktivity 
Startéru

č. ú.: 2677750267/0100
VS: 16211
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Projekt podobného typu je na okrese Č eská Lípa již po deset let jediný, proto 
byla jeho vytíženost v roce 2016 opět vysoká. Automobil sloužil ke svozu 24 
zdravotně  handicapovaných dě tí do školy nebo ze školy.
  
Svoz zabezpeč ovali dva ř idič i dvě ma skř íň ovými nákladními automobily znač ky 
Renault Master a Fiat Ducato, který byl zakoupen v lednu onoho roku a nahra-
dil tak vyřazený Ford Transit. Oba automobily byly konstrukč ně  př izpů sobeny 
k př evozu tě lesně  handicapovaných osob (vozíč kář ů ) díky nájezdové rampě 
s možností následného bezpeč nostního př ipoutání vozíč kář ů  pro dobu př evo-
zu. Celková kapacita automobilu byla osm míst vč etně  ř idič e (šest míst k sezení 
a dvě  místa pro vozíky). Oba automobily byly v majetku Farní charity Č eská Lípa, 
která hradila roč ní pojiště ní, daně  a ostatní náklady na provoz.

Dě ti byly př epravovány na místo urč ení z pravidelných svozových linek mě st 
a obcí Č eská Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, Zákupy, Jestřebí, Staré Splavy, 
Žandov, Horní Police. Výhodou této př epravy byl také poskytovaný servis, rodič  
pouze př edával nebo př ebíral dítě  v rámci zajiště né cesty.

Sociální automobil byl fi nancován z př íspě vků  ně kterých zúč astně ných mě st 
a obcí, nadač ních př íspě vků , sponzorských darů  a č ásteč né úhrady jízdného od 
rodič ů  dě tí. Loň ský rok se vedení Farní charity Č eská Lípa nadále snažilo získat 
fi nanč ní dary, kterými budou fi nancovány splátky za vů z Renault Master, který 
byl zakoupen v roce 2012, a nově zakoupený Fiat Ducato. I z tohoto důvodu 
byla nadále propagována akce Srdce pro Sociální automobil, která probě hla již 
po druhé v létě  v rámci Mě stských slavností v Č eské Lípě . Př i ní si mohl každý 
zakoupit samolepku se srdcem a vlastním vzkazem a polepit automobil. Zároveň  
se rozvíjela kampaň  i online na webu organizace a na sociální síti.

Každý školní den vozili ř idič i automobilů  až 24 zdravotně  handicapovaných dě tí 
do školy a ze školy.
Na základě  zkušeností z praxe a kladných referencí ze Speciální školy v Č eské 
Lípě  a zejména pak spokojenosti dě tí a jejich rodič ů  se nám potvrdilo, že pro-
jekt Sociální automobil v loň ském roce významně  pomohl ř adě  rodin se zdra-
votně  handicapovaným dítě tem, a to zejména výrazným č asovým a fi nanč ním 

odlehč ením jejich tíživé a mnohdy komplikované situace. Díky poskytování 
této služby mě ly dě ti možnost zlepšovat svou samostatnost, snižovala se 
jejich sociální izolace, utužovaly si vztahy se spolužáky a jejich rodič e mě li 
vě tší možnost zamě stnanosti.

Přehled nákladů a výnosů projektu Sociální automobil za období roku 2016

Náklady 

materiálové náklady 65 344

energie 0

opravy a služby 45 787

osobní náklady 623 149

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 351 594

režijní náklady 52 604

náklady celkem 1 138 478

Výnosy

Dotace Úřadu 
práce ČR

Dary od fyzických 
i právnických osob, 
sbírky, Tříkrálová 
sbírka 2016

Úhrada 
rodičů 
za službu

Zdroje Farní charity 
CL tvořené v rámci 
vlastní hospodářské 
činnosti

Dotace 
měst 
a obcí 

289 984 316 569 257 790 0 39 500

Procentuální rozdělení výnosů

32 % 35 % 28 % 0 % 5 %

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Každý školní den vozí ř idič i automobilů  až 24 zdravotně  
handicapovaných dě tí do školy a ze školy.
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„Nám, zaměstnaným rodičům, přináší svoz časovou úsporu při 
dopravě našeho 5letého autistického syna. Co je ale důležitější,
že náš syn cestování tímto automobilem miluje. Jezdí s ním raději
než naším autem, a to hlavně díky profesionálnímu a kama-
rádskému přístupu pánů řidičů Sedláčka a Rotha. Děkujeme.”                                                                                                                                     
maminka uživatele Sociálního automobilu

Podpořte aktivity 
Sociálního automobilu
č. ú.: 2677750267/0100

VS: 16206
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Posláním Dobrovolnického centra je umožnit lidem všeho vě ku dobrovol-
nickou zkušenost, a to nejen v rámci služeb Farní charity Č eská Lípa, ale 
také pro potřeby dalších cílových skupin či ve prospěch životního prostředí.
  
Dobrovolnické centrum v roce 2016 úzce spolupracovalo se základními a stř edními 
školami, a to v rámci projektu fi nancovaného ze zdrojů programu Erasmus+. Nápní 
této spolupráce bylo organizování workshopů na témata týkající se multikulturní-
ho soužití, evropských hodnot a možností nabízených programem Erasmus+. 

Další činností Dobrovolnického centra bylo zapojení českých dobrovolníků 
do aktivit, a to v rámci doučování dětí v Centru pro pěstounské rodiny, men-
torství zahraničním dobrovolníkům, ale také zapojení dobrovolníků do admi-
nistrativních činností. V roce 2016 Dobrovolnické centrum také uspořádalo 
několik dobrovolnických akcí, jmenovitě Potravinovou sbírku, Ukliďme Česko 
– likvidace černých skládek, účast na City Cross Run a mnohé další.

Dobrovolnické centrum celkově v loňském roce vykonávalo dlouhodobou 
dobrovolnické činnosti pro potřeby organizace Farní charita Česká Lípa 
v rámci projektu Dobrovolnictví jako lidská zkušenost. Dále dobrovolnic-
ké akce pro potřeby organizace a pro místní komunitu v rámci projektu 4D 
– Den Dobrovolníkem = Den Dárcem, Evropská dobrovolná služba Erasmus+ 
a propagační a osvětové akce v oblasti dobrovolnictví.

Pokud shrneme aktivity Dobrovolnického centra za loňský rok, pak se do 
dlouhodobé dobrovolnické činnosti zapojilo celkem 30 osob, které společně 
odvedly 4 356 dobrovolnických hodin (z toho 3 420 dobrovolnických hodin 
v rámci projektu Dobrovolnictví jako lidská zkušenost a 936 hodin v rámci 
projektu EVS působení v pravidelných aktivitách na místních školách). 

Celkem Dobrovolnické centrum uspořádalo nebo se podílelo na 18 akcích 
(Benefi ční akce Pomáhej!, Ukliďme Česko, výlet studentů s dětmi a jejich 
maminkami do ZOO, Národní potravinová sbírka, PR akce v rámci festiva-
lu Všudybud, City Cross Run, zapojení do příměstských táborů Centra pro 
pěstounské rodiny atd.). Celkem se do těchto akcí zapojilo 178 osob, které 
společně odvedly 1 555 dobrovolnických hodin.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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„Aktivity realizované ve spolupráci s Farní charitou hodnotíme více než kladně. Pro-
jektové dny, spolupráce při vedení výuky a další setkání v sobě skrývají potenciál, který 
umožňuje nejen rozvoj znalostních a dovednostních kompetencí dětí, ale rovněž rozvíjí 
jejich sociální dovednosti, čímž je zcela naplněna idea, se kterou jsme naši vzájem-
nou spolupráci zahájili. Je rovněž nezbytné vyzdvihnout vstřícnost a ochotu, se kterou 
koordinátoři Farní charity zajišťují jednotlivé aktivity.”
Mgr. Karel Minařík, ZŠ Partyzánská, Česká Lípa   

Evropské dobrovolné služby se v loňském roce účastnilo celkem 13 zahra-
ničních dobrovolníků z Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Španělska, Arménie, Albánie 
a Itálie, kteří v rámci služeb Farní charity Česká Lípa odvedli 1 728 dobro-
volnických hodin (Azylový dům Jonáš: aktivity podporující rozvoj dětí a pří-
pravu na vstup do školy; NZDM Koule: volnočasové multikulturní, výtvarné, 
sportovní aktivity pro klienty NZDM; zázemí organizace: PR, mediální práce, 
administrativa). Dobrovolníci se také pravidelně účastnili výuky na ZŠ a SŠ 
(jazykové hodiny – anglický, ruský, španělský, tělesná výchova, matematika, 
konverzace v cizím jazyce, výtvarná výchova, družina, workshopy) a odvedli 
zde 936 dobrovolnických hodin.

V roce 2016 se tak do aktivit Dobrovolnického centra zapojilo celkem 208 
dobrovolníků, kteří společně odvedli 5 911 hodin pro cca 500 dětí a mladi-
stvých z řad klientů Farní charity Česká Lípa a žáků a studentů ZŠ a SŠ. 

Chod Dobrovolnického centra zajišťovaly koordinátorka dobrovolníků a asi-
stentka vzdělávání. Dobrovolnické centrum bylo v roce 2016 fi nancováno ze 
zdrojů MV ČR, MŠMT (Erasmus+), dotace Města Česká Lípa a z vlastních 
zdrojů organizace.

 Přehled nákladů a výnosů projektu Dobrovolnické centrum za období roku 2016

Náklady 

materiálové náklady 54 399

energie 63 791

opravy a služby 1 196 860

osobní náklady 662 965

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 14 895

režijní náklady 54 920

náklady celkem 2 047 830

Výnosy

Program 
Erasmus+

Zdroje Farní charity CL 
tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti

Dotace Úřadu 
práce ČR

Dotace 
MV ČR

Dotace město 
Česká Lípa

1 852 055 17 665 0 80 000 50 000

procentuální rozdělení výnosů

96 % 1 % 0 % 2 % 1 %

Do aktivit Dobrovolnického centra se zapojilo 
celkem 208 dobrovolníků, kteří společně odvedli 
5 911 hodin pro cca 500 dětí a mladistvých 
z řad klientů Farní charity Česká Lípa a žáků 
a studentů ZŠ a SŠ. 
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CENTRUM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
V loň ském roce doprovázely pracovnice Centra pro pě stounské rodiny 
41 rodin (tzn. 41 pě stounů ) a 57 dě tí umístě ných v jejich péč i.

Nejvě tší radost př inesla do Centra pro pě stounské rodiny dů vě ra klientů  
a jejich zájem o spolupráci. Každý krů č ek v rodině , jako je např . zajiště ní po-
tř ebného lékař ského ošetř ení, splně ný sen dě tí v rámci jejich zájmů  a č inností, 
dobrý prospě ch ve škole, uskuteč ně ný kontakt s biologickým rodič em, vzbu-
zený zájem u pě stouna o vzdě lávání apod., byl zpě tnou vazbou, známkou 
kvalitní služby a hnacím motorem do další práce.

Pracovnice doprovázely bě hem roku 41 pě stounských rodin v rámci 
sociálně -právní ochrany dě tí a poskytovaly jim odlehč ovací péč i, 
vzdě lávání, konzultace s psychology, asistovaná setkání s biologickými 
rodič i i sociální poradenství.

Přehled nákladů a výnosů projektu Centrum pro pěstounské rodiny za období roku 2016 

Náklady 

materiálové náklady 238 070

energie 70 114

opravy a služby 329 400

osobní náklady 983 209

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 0

režijní náklady 85 186

náklady celkem 1 705 979

Čtvrtým rokem Farní charita Č eská Lípa doprovázela v rámci sociálně -
-právní ochrany dě tí pě stounské rodiny nejen na Českolipsku, ale částečně 
také v Libereckém, Ústeckém a Stř edoč eském kraji.
 
Tři pracovnice nabízely po celý rok ř adu služeb v rámci doprovázení pě stoun-
ských rodin, např íklad krátkodobou i dlouhodobou celodenní péč i, vzdě lá-
vání pě stounů , konzultace s psychology, asistovaná setkání s biologickými 
rodič i č i sociální poradenství. Dlouhodobá celodenní péč e mě la více podob: 
zajištění táborů ve spolupráci s jinými organizacemi nebo dvou př ímě stských 
táborů  připravených přímo pracovnicemi v prostorech CPR a dále jednoden-
ních akcí o jarních a podzimních prázdninách, na nichž na dě ti č ekaly soutě -
že, výlety č i exkurze. Do těchto aktivit se zapojili také zahraniční dobrovolníci 
z projektu Erasmus+ Dobrovolnického centra Farní charity Česká Lípa. V rám-
ci krátkodobé péč e se pracovnice vě novaly dě tem př i vzdě lávání pě stounů . 

Vzdě lávání pě stounů  bylo poř ádáno pravidelně  2× měsíčně formou tříhodi-
nových seminářů (odpolední na předem stanovené téma a dopolední v rámci 
rozvojové skupiny; mimo letní prázdniny i pro další doprovázející organiza-
ce). Dvakrát CPR mělo v nabídce také celodenní sobotní vzdělávání. Vše bylo 
pořádáno formou besed a rozvojových skupin, kde si pě stouni ř ešili aktuální 
problémy a pod vedením psychologa č erpali ze zkušeností dalších př ísedících. 
Neméně  významná byla asistence u dě tí př i setkávání se s biologickými rodič i 
a individuální douč ování 6 dě tí ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem.

Byly poskytovány kvalitní služby prioritně  klientů m s doplň kovými službami pro 
další organizace, a to př evážně  v rámci vzdě lávání a celodenní péč e. Prohlubova-
la se spolupráce se Stř ediskem výchovné péč e (SVP) z Č eské Lípy. Toto stř edis-
ko pracuje na bázi rodinné terapie, což vyhovovalo př ístupů m CPR ke klientům 
a práci s klienty CPR. Byl nasmlouván nový vzdělavatel a byl zprovozněn Klub pro 
pěstounské rodiny, který byl otevřen celým rodinám pravidelně každou středu. 
Dětem nabízel výchovně vzdělávací činnosti a pěstounům a jejich partnerům po-
radenství a možnost relaxace a neformálního kontaktu s dalšími pěstouny.
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Výnosy

Státní příspěvek 
na pěstounskou 
péči

Tržby z prodeje 
služeb

Dary zdroje Farní charity CL tvořené 
v rámci vlastní hospodářské 
činnosti

1 936 654 16 150 0 0

Procentuální rozdělení výnosů

99 % 1 % 0 % 0 %

„Ráda využívám Klub pro pěstounské rodiny, na který chodí 
moje dvě pěstounské děti. Na Klubu se jim velmi líbí, pravi-
delně jej navštěvují. Já si mezitím mohu odpočinout nebo se 
věnuji jiným věcem.”
Marie J., pěstounka

„Můj vnuk využívá služeb doučování. Je 
to pro mě potřebné. I když se s vnukem 
učím, na některé věci již nestačím a vy-
světlila bych mu je jinak. Chodím také 
ráda na vzdělávání, kde si poslechnu dob-
ré rady a oddychnu si v milé společnosti.”
Dana O., pěstounka
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6 zahranič ních dobrovolníků , které klienti vnímali pozitivně  a uvítali možnost 
vzdě lávat se v cizích jazycích. Také navázal spolupráci s Lipnickými dobrovol-
níky, kteří pomohli v rámci dobrovolnické prázdninové školy Mission: Possible 
rekonstruovat klub.

Dalším z úspě chů  bylo, že vě tšině  z klientů , jejichž hlavním cílem bylo naleze-
ní zamě stnání, se cíl podař ilo naplnit. Také u mladších klientů  byl zazname-
nán vě tší zájem o školu, využili možnosti douč ování s pracovníkem a prosto-
ry klubu k př ípravám do školy. Dvěma klientkám pracovnice klubu pomohly 
s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu. Obě klientky byly na střední 
školu přijaty. Jedna z nich se umístila dokonce na dvanáctém místě z celko-
vého počtu přijatých.

V roce 2016 byla celkem 96 uživatelů m poskytnuta alespoň  jedna služba. 
Byly uzavř eny dohody o poskytování služeb se 66 klienty, s nimiž sociální pra-
covníci pracovali na základě  dohody o poskytování služeb. 8 z nich byli nově  
př íchozí klienti s dohodou o poskytování služeb. Celkem bylo zaznamenáno 
2 596 kontaktů . Pracovníci se zamě ř ovali na individuální práci se staršími uži-
vateli služby, dále na neformální vzdě lávání, na workshopy a př ednášky na 
stř edních školách.

Projekt Klub Koule Nízkoprahové zař ízení pro dě ti a mládež byl fi nancován 
z rozpoč tu MPSV, MŠMT, Libereckého kraje a mě sta Č eská Lípa. Byl k dis-
pozici všem klientů m každý všední den kromě  stř edy a pátku, v nichž probí-
halo pouze individuální poradenství. V prů bě hu roku došlo k personálním 
obmě nám a chod zař ízení byl zajištěn 1,5 úvazkem sociálního pracovníka, 
0,8 úvazkem pracovníka v přímé péči a 0,64 úvazkem vedoucí služby  

Klub Koule NZDM zároveň  poskytoval zázemí hudební a taneč ní skupině  
a setkávání rodin a vě tších skupin př i rů zných př íležitostech.

„Nezáleží na tom, jestli jsi Rom, ale co chceš v životě dokázat.“

Projekt Klub Koule NZDM je již šestým rokem registrovanou sociální službou 
u KÚ Libereckého kraje sídlící na adrese Dubická 992. Služba byla zaregist-
rována dle zákona o sociálních službách pod identi� kač ním č íslem 6790491.
 
Projekt slouží klientů m ve vě ku od 6 do 26 let a odborně  a bezpeč ně  umož-
ň uje mladým lidem trávit volný č as smysluplnými aktivitami, čímž snižuje 
riziko sociálně  patologického ohrožení mládeže př edevším v lokalitě  Dubi-
ce. Posláním projektu je sociální zač leně ní a pozitivní změ na v životě  cílo-
vé skupiny, podpora a pomoc v nepř íznivých životních situacích, zachování 
a nadále rozvíjení dů stojného života všech uživatelů  projektu.

S klienty byly provozovány výchovné, vzdě lávací a aktivizač ní č innosti (vol-
noč asové aktivity, douč ování, rozvoj dovedností a návyků ). Byl jim zpro-
stř edkováván kontakt se společ enským prostř edím (mimoř ádné akce – výlety, 
společ enské akce, kulturní akce apod.). V neposlední ř adě  bylo klientů m po-
skytováno poradenství, informač ní servis, doprovod, kontakt s institucemi č i 
pomoc s realizacemi vlastních nápadů .

Mezi významné zapojení klientů do veřejné akce byla akce Poznejme se 
navzájem, kterou připravily pracovnice nízkoprahového klubu Koule spolu 
s klientkou služby Lenkou, která se také podílela na prezentaci romské kultury 
v domech seniorů a na závěr každé přednášky i zatančila.

Díky individuální podpoř e získali klienti pově domí o trhu práce, o dů ležitosti 
vzdě lání, byli schopni ř ešit problém společ ně  s pracovníkem, uvě domovali si nut-
nost spolupracovat s úř ady a s rů znými institucemi a uč ili se s nimi komunikovat.

Klub Koule udržoval kontakt s organizací Tmelnik o. s., díky kterému začát-
kem léta vycestovali klienti klubu Koule na výměnný pobyt mládeže do Pol-
ska, který byl zaměřen nejen na vytváření mezinárodních vazeb, ale v podtex-
tu měl i téma ekologie.

S Dobrovolnickým centrem Klub Koule spolupracoval v rámci Evropské 
dobrovolnické služby, kdy se do bě žného programu Klubu Koule zapojilo 

KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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KLUB KOULE NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Robin (22 let) využíval služeb klubu od svých šestnácti let. Klub mu pomohl přede-
vším v době, kdy se připravoval na závěrečné zkoušky v oboru automechanik. Společně 
s pracovníkem vypracovávali otázky k ústním zkouškám. Na poprvé mu to sice nevyšlo 
a musel se evidovat na úřadu práce. Kdykoli ale potřeboval pomoci, ať už se sepsáním 
životopisu, hledáním práce nebo poradit v jiných záležitostech, klub tu byl pro něj.

Jaká je tvoje zkušenost s úřadem práce?
Hrozná! Styděl jsem se, snažil jsem se co nejdříve z pracáku odejít. Čekaly mě 
opravné zkoušky, a tak jsem si udělal pro jistotu, kdybych to znovu neuděl, ales-
poň kurz na vysokozdvižný vozík. Poznal jsem tam pána, kterému bylo 58 let a byl 
poprvé v životě na úřadu práce, celý život pracoval. Obdivoval jsem ho.

Kdy se ti podařilo najít práci?
Neměl jsem hotové závěrečné zkoušky a snažil jsem se co nejrychleji z úřadu práce 
odejít. Nastoupil jsem do pracovní agentury a pracoval pro Škodovku. Potom, 
co jsem závěrečné zkoušky udělal, jsem nastoupil téměř okamžitě jako kmenový 
zaměstnanec. 

Co ti zaměstnání přináší?
Jsem závislý sám na sobě. Vzal jsem si půjčku na kauci bytu, kterou jsem měl z čeho 
splácet, protože mám pěkné příjmy. S přítelkyní oba pracujeme. Pořídili jsme si 
auto, nyní se snažíme šetřit na dovolenou. To, co potřebujeme, si koupíme.

Umíš si představit, že jsi bez práce?
Už to neumím, naposledy, když jsem měl dovolenou, jsem nevěděl, co s vol-
ným časem. Nakonec jsem si šel zacvičit. Vzhledem k tomu, že si vydělávám, 
můžu si zajít do posilovny, do bazénu, do kina. Vím, že děti z klubu a spousta 
mých kámošů tohle nemají.

Co tě v životě motivovalo?
Doma jsme toho neměli nikdo moc, jsem ze šesti sourozenců. Moji rodiče 
chtěli, abych se vyučil, našel si práci a měl se dobře. Když se mi ráno nechtělo 
do školy, vždycky mě nějak z postele dostali. Máma mi říkala, to neznamená, 
že ty se nemůžeš mít líp než my.
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Přehled nákladů a výnosů projektu Klub Koule za období roku 2016

Náklady 

materiálové náklady 27 659

energie 151 319

opravy a služby 83 917

osobní náklady 1 074 167

odpisy DHM + jiné ostatní náklady 0

režijní náklady 88 423

náklady celkem 1 425 485

Výnosy

Dotace 
Krajského úřadu 
Libereckého kraje

Dotace město 
Česká Lípa

Příspěvek 
Úřad práce

Zdroje Farní charity CL 
tvořené v rámci vlastní 
hospodářské činnosti

Dary

953 000 178 344 21 534 0 30 557

procentuální rozdělení výnosů

80 % 15 % 2 % 0 % 3 %

Někdy je těžké klienty Klubu Koule motivovat. Říkají, že je nedokážeme 
pochopit, protože jsou Romové. Co si o tom myslíš?
Je to blbost a výmluvy. Nezáleží na tom, jestli jsi Rom. Záleží na tom, co chceš 
pro sebe a pro svou rodinu v životě udělat. Já jsem se chtěl mít dobře. Ve vol-
ném čase cvičím, hraju na klávesy. Pořídím si, co chci. Skoro denně navštěvuju 
svoji rodinu v Dubici a snažím se ji podpořit. Taky doufám, že se moji souro-
zenci vyučí, najdou si práci a budou se mít fajn stejně jako já. 

Akce Datum Počet uživatelů 
NZDM

Nocování v klubu 11. 2. 2016 6 

Výlet do Velenic 12. 2. 2016 6

Ukliď me Č esko 16. 4. 2016 7

Velikonoční maškarní 7. 4. 2016 7

Návštěva plaveckého bazénu 31. 4. 2016 6

Pálení č arodě jnic 31. 4. 2016 16

Neckyáda 25. 6. 2016 13

Slavnostní zahájení prázdnin s diskotékou 30. 6. 2016 35

Taneční soustředění s nocováním Amare Romane Čave 20. 7. 2016 9 

Pánská skála – výlet na kolech 23. 8. 2016 12 

Výlet do Pekla s opékáním buřtů 26. 8. 2016 10 

Nocování s NZDM Lampa 27. 9. 2016 10 + 10 

Narozeninové nocování s Batošem 21. 10. 2016 7

Mikulášská zábava 5. 12. 2016 33 

Vánoční přátelský turnaj ve fotbálku s NZDM Vafl e 13. 12. 2016 15 + 10

Adventní koncert 19. 12. 2016 22

Pracovníci klubu navázali kontakt a budovali vztah s 66 klienty př e-
vážně  romského pů vodu, které motivovali ke vzdě lání a nezávislosti 
na systému sociální pomoci.

22



Podpořte aktivity 
Klubu Koule NZDM

č. ú.: 2677750267/0100
VS: 16204
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“Děkuji Sociálnímu podniku za vstřícnost 
při objednávání práce v útulku. Rovněž 

děkuji zaměstnancům za dobře odve-
denou práci a milý přístup k opuštěným 

svěřencům v útulku.”
Miroslava Šubrová, útulek Bona

V roce 2016 poskytoval Sociální podnik čtvrtým rokem pracovní př íleži-
tosti pro zdravotně  handicapované osoby, které pobírají č ásteč ný nebo 
plný invalidní dů chod a pracují na zkrácený pracovní úvazek (v př edcho-
zích devíti letech pod jménem Chráně ná dílna Jonáš). Dále poskytoval 
práci lidem bez př ístř eší a lidem ve vě kové hranici nad padesát let.
 
V roce 2016 pracovalo v Sociálním podniku celkem 14 lidí, z toho 10 hendikepo-
vaných s č ásteč ným invalidním dů chodem a 1 sociálně  znevýhodně ný, tzn. bez 
př ístř eší a starší 50 let. 3 zamě stnanci Sociálního podniku celoroč ně  pracovali 
pro fi rmu DS Smith Nový Bor, 3 zamě stnanci v Jizerských pekárnách Č eská Lípa 
a 1 zaměstnanec pro OSBD Česká Lípa. Zaměstnanci také těsně spolupracovali 
se Sociální farmou Velenice.

Hlavní č inností Sociálního podniku byla údržba zeleně  pro � rmy i pro 
fyzické osoby, jako jsou např íklad Johnson Controls Autobaterie, Lesy Č R, 
Povodí Ohře, Crystalex Nový Bor, útulek pro opuštěná zvířata Bona Kozly 
a pro Statek Vodňanský, kde pracovali zaměstnanci na chmelnici. 

Dále pak zaměstnanci poskytovali úklidové práce veřejných prostor panelo-
vých domů pro bytové samosprávy.

Zakázky byly sháně ny př es výbě rová ř ízení, př i osobních setkáních i letákovou 
formou a poté i na doporuč ení ně kterého ze stálých zákazníků .

Veškeré práce byly zajišť ovány vlastní technikou, a to dodávkovým automobi-
lem se sklopným valníč kem, kř ovinoř ezy, postř ikovač i, pilami, fukary a dalším 
ruč ním nář adím.

Za výraznou zmínku stojí také úč ast Sociálního podniku ve výbě rovém ř ízení
pro Povodí Ohř e na sekání bř ehů  Plouč nice a pro Správu železnič ní dopra-
vní cesty Ústí nad Labem. Zvláště u druhé organizace bylo 2. místo, tedy 
neúspěch ve výběrovém řízení pro celý Sociální podnik takřka existenční. 
Vzhledem k dř ívě jší dobré spolupráci však získal Sociální podnik jinou zakázku 
od Povodí Ohře mimo výbě rové ř ízení.
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SOCIÁLNÍ UBYTOVNA NOVÝ BOR 
Sociální ubytovna v Novém Boru sídlí na adrese Severní 755 v objektu vlast-
ně ném mě stem Nový Bor. Lidé, kteř í využívají služeb ubytovny, jsou osoby 
s nízkými př íjmy, které jsou s ohledem na nedostateč né celkové majetkové 
a sociální pomě ry ohroženy chudobou a sociálním vylouč ením.

Sociální ubytovna poskytla v roce 2016 azyl 99 sociálně  slabým nájemníků m 
(vč etně  dě tí) v 62 pokojích. Kapacita ubytovny byla po celý rok 2016 plně  obsazena. 

V prů bě hu roku se podepsalo 26 nových nájemních smluv do prázdných pokojů , 
které byly uvolně ny kvů li vystě hování bývalých nájemníků  z dů vodu vandalismu, 
neplacení nájemného, v lepším př ípadě  kvů li zlepšení sociální situace a odstě hová-
ní se do mě stských č i nájemních bytů . Ubytovna byla samofi nancovaná z vybrané 
ceny za ubytování.

O chod ubytovny se staral vedoucí ubytovny. Na chod ubytovny dohlíželi plných 
24 hodin denně  pracovníci na vrátnici. Dále byl klientů m zajišť ován úklid společ -
ných prostor, drobná údržba na pokojích, postř iky proti šků dců m a parazitů m. 
Klienti ubytovny byli jejími zamě stnanci vedeni k poř ádku a k zodpově dnosti.

Pro klienty byly k dispozici sociálně  aktivizač ní služby pro rodiny s dě tmi Star-
tér Farní charity Č eská Lípa, který sídlí taktéž v objektu ubytovny. Tě chto služeb 
využívali ubytování ku pomoci např íklad v otázkách insolvence, exekucí a žalob 
v obč ansko-právním sporu, př i poradenství v oblasti rodinného práva č i př i hledá-
ní vhodného zamě stnání a bydlení.

V loň ském roce bylo potř eba oprav a údržby budovy. Na náklady Farní charity 
Česká Lípa se postupně opravovaly pokoje, vyměňovala se okna a neustálou péči 
vyžadoval i nábytek na většině pokojů.

Na sociální ubytovně  funguje také tzv. Nouzový pokoj pro lidi, kteří shání až na 14 
dní bezplatné azylové bydlení a pomoc sociálních pracovníků. Této služby za loňský 
rok využilo 53 osob vč etně  dě tí. Pobyt byl vždy hrazen z nákladů Farní charity Č eská 
Lípa. V průběhu roku byla kapacita nouzových lůžek kvůli vysoké poptávce navýšena 
na osm lůžek ve dvou pokojích. Krom toho se na ubytovně  nacházeli do listopadu 
i pokoje Azylového domu Jonáš, další služby Farní charity Č eská Lípa. Tato novobor-
ská pobočka českolipského azylového domu byla na konci roku zrušena a přesídlila na 
novou adresu do prostorů bývalé Sociální ubytovny v Dobranově.

Česká Lípa se postupně opravovaly pokoje, vyměňovala se okna a neustálou péči 

Na sociální ubytovně  funguje také tzv. Nouzový pokoj pro lidi, kteří shání až na 14 
dní bezplatné azylové bydlení a pomoc sociálních pracovníků. Této služby za loňský 
rok využilo 53 osob vč etně  dě tí. Pobyt byl vždy hrazen z nákladů Farní charity Č eská 
Lípa. V průběhu roku byla kapacita nouzových lůžek kvůli vysoké poptávce navýšena Lípa. V průběhu roku byla kapacita nouzových lůžek kvůli vysoké poptávce navýšena 
na osm lůžek ve dvou pokojích. Krom toho se na ubytovně  nacházeli do listopadu na osm lůžek ve dvou pokojích. Krom toho se na ubytovně  nacházeli do listopadu 
i pokoje Azylového domu Jonáš, další služby Farní charity Č eská Lípa. Tato novobor-i pokoje Azylového domu Jonáš, další služby Farní charity Č eská Lípa. Tato novobor-
ská pobočka českolipského azylového domu byla na konci roku zrušena a přesídlila na ská pobočka českolipského azylového domu byla na konci roku zrušena a přesídlila na 

„Spolupráce s pracovníky Farní charity Česká Lípa je na 
dobré úrovni. Díky tomu se daří předcházet závažnějším 
problémům a kon� iktům na Sociální ubytovně. S rodina-
mi je v rámci Startéru ze strany Farní charity Česká Lípa 
pracováno aktivně, dochází ke zkompetentňování rodičů, 
zlepšení školní docházky a celkově větší aktivizaci rodičů 
a dětí i v rámci zapojování do komunitní práce.“
Jana Janků, terénní pracovnice Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
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SOCIÁLNÍ UBYTOVNA DOBRANOV   
Sociální ubytovna Dobranov se nacházela na adrese Dobranov 120 
v objektu, který vlastní Biskupství litomě ř ické.
 
Dvoupatrová budova s 8 plně  obsazenými pokoji pomáhala ř ešit byto-
vou tíseň  svých klientů . 

Jednoduché a úč elové vybavení ubytovny zajišť ovalo klientů m potř ebný stan-
dard k bydlení (společ ná kuchyň ka a sociální zázemí na každém patř e, v př ízemí 
oddě lené dámské a pánské koupelny se sprchovým koutem, společ ná prádelna se 
dvě ma prač kami a sušárnou).

Ubytovaní měli k dispozici sociální poradenství, o klid na ubytovně  se starala 
služba z nonstop vrátnice, byly zajišť ovány úklidy společ ných prostor, drobná 
údržba na pokojích i postř iky proti šků dců m a parazitů m.

Ubytovnu v prů bě hu minulého roku spravoval po technické stránce správce bu-
dov Farní charity Č eská Lípa, který mě l na starosti i Sociální ubytovnu Nový Bor. 
Sociální poradenství v oblasti fi nanč ního a dluhového poradenství č i podpory 
v péč i o dě ti a domácnost, zprostř edkovávání kontaktu s úř ady, pomoc s hledá-
ním zamě stnání a nového bydlení poté poskytoval ubytovaným klientů m terén-
ní pracovník sociálně  aktivizač ní služby pro rodiny s dě tmi Startér Farní charity 
Č eská Lípa. Noč ní služby zajišť ovali tř i zamě stnanci, z nichž jeden také zajišť oval 
údržbář ské práce.

Ubytovaní, klienti veř ejné služby, udržovali ubytovnu v č istotě . Sami se 
starali o poř ádek a podíleli se na zkvalitň ování svého životního prostř edí.

Bě hem roku 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce ústř edního topení, 
vč etně  výmě ny kotle, o jehož chod se na DPP staral jeden z obyvatelů  uby-
tovny. Od poloviny roku procházela Sociální ubytovna rekonstrukcí interiéru 
a přestavbou na Azylový dům Jonáš, který byl zprovozněn v říjnu 2016. Došlo 
k propojení některých pokojů, byly dostavěny další sprchy a toalety či herna pro 
děti. Do konce roku i zkraje roku následujícího se však práce za provozu azylo-
vého domu dokončovaly. Azylový dům Jonáš byl zřízen pro vícečetné rodiny, pro 
které nebylo na pobočce v České Lípě místo.
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Již desátým rokem jsou v prostoru Šatníku poskytovány sociálně  slabým 
klientů m vě ci denní potř eby, jako textil všeho druhu (ošacení, ložní prá-
dlo, záclony, bytový textil, ruč níky, ubrusy i párovaná obuv), ale i školní 
brašny, nádobí, hrač ky, koč árky, knížky a další vě ci.

Klientů m, kteř í mě li poukázku k bezplatnému odbě ru ošacení ze sociálního 
odboru MÚ, Obecního úř adu nebo od vedoucí Azylového domu Jonáš, bylo 
ošacení vydáváno zdarma, a to maximálně  jedenkrát za tř i mě síce a pouze 
jeden kus ošacení od jednoho druhu na osobu. Ostatní klienti zaplatili sym-
bolické ceny podle platného ceníku. Vybrané fi nanč ní prostř edky sloužily 
k pokrytí provozních nákladů  Šatníku.

Šatník byl zásobován z laskavých darů  našich spoluobč anů . Poč et př ijatých 
kusů  jsme neevidovali, protože obč as, po roztř ídě ní zboží, bylo zjiště no, že se 
jedná o nepoužitelné kusy. Ty byly odebírány  fi rmou Dimatex, která nepouži-
telné obleč ení odkupuje, č ímž př ispívá na provoz Šatníků . Od fi rmy Dimatex 
byly v provozu pronajaté kontejnery v areálu Charity v Č eské Lípě , nově u bu-
dovy Charitního šatníku Nový Bor, v areálu českolipské fi rmy Adient, v obcích 
Zahrádky a Jestř ebí.

Do Charitního šatníku př ispívali dárci i skrz sbírky ošacení, které organizovaly 
okolní mě sta jako např íklad Doksy č i Žandov, Liberecký kraj či fi rmy českolip-
ské pobočky fi rem Ewals Cargo Care a Adient. 

2016 Počet lidí Počet vydaných 
kusů ošacení 

Odbě r ošacení dle platného ceníku v Č eské Lípě  4 503 lidí 38 404 ks

Odbě r ošacení dle platného ceníku v Novém Boru 6 597 lidí 27 241 ks 

Bezplatný odbě r ošacení v Č eské Lípě  688 lidí 3 484 ks 

Bezplatný odbě r ošacení v Novém Boru 122 lidí 835 ks 

CHARITNÍ  Š ATNÍ KY

Bezplatný odbě r ošacení v Novém Boru 122 lidí 835 ks 

11 910 osob si na jedné z poboček vyzvedlo ošacení zdarma či za mírný 
poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.

V rámci spolupráce se Správou uprchlických zař ízení MV Č R byl již sedm-
náctým rokem provozován humanitární sklad ošacení. Pravidelně  jednou 
týdně bylo dvě ma pracovnicemi vydáváno klientů m Zař ízení nejen oša-
cení a obuv, ale také další potř ebné vě ci, např íklad hrač ky a koč árky pro 
dě ti, cestovní tašky, batohy, kabelky, literatura apod. V př ípadě  mikuláš-
ské nadílky jsme vezli dě tem do Zař ízení balíč ky se sladkostmi a ovocem. 
Vě ci byly klientů m vydávány zdarma dle jejich potř eb.

Služeb humanitárního skladu využívali klienti, kteř í se ocitli v Zař ízení bez pro-
stř edků  a byli odkázáni výluč ně  na naši pomoc.

Humanitární sklad ošacení vydal v prů bě hu roku 973 lidem 8 811 kusů  ošacení.

AKTIVITY PRO KLIENTY 
V ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
CIZINCŮ V BĚLÉ – JEZOVÉ

poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.poplatek, který posloužil na provoz obou Charitních šatníků.
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DALŠÍ AKTIVITY FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Tř íkrálová sbírka byla poř ádána na území Č eskolipska již po šestnácté. V Č eské 
Lípě , Novém Boru, Mimoni, v Dubé, v Novém Oldř ichově , ve Cvikově, v Žandově , 
ve Stružnici a v Jezvé a v Horní Polici bylo mezi 1. až 14. lednem 2016 vybráno 
úctyhodných 78 651 Kč . Lidé př ispívali př i mších v kostelích, v ulicích, na úř adech, 
ve školách a dalších místech zmíně ných mě st a obcí. Rolí Tř í králů  se opě t se ctí 
zhostili hudebně  nadaní žáci ze ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ 28. ř íjna, ZŠ Nový Oldř ichov, 
ZŠ a MŠ Dubá, ZŠ Stružnice a dobrovolníci ze skautského oddílu Korál Př ístavu 
Ralsko Mimoň . Všichni koledovali pod dohledy dobrovolníků , bývalých i souč as-
ných zamě stnanců  Farní charity Č eská Lípa a uč itelů  ze zmíně ných škol na provoz 
projektu Sociální automobil, který rozváží zdravotně  handicapované dě ti do školy 
a ze školy. V rámci sbírky proběhl v Centru textilního tisku již tradiční Tříkrálový 
koncert s kapelou Zhasni, Davidem Ti chým a divadelní skupinou Progresky. Dob-
rovolné vstupné taktéž přispělo do tříkrálových kasiček. Dě kujeme ze srdce všem 
dárců m, kteř í se podíleli na vybrané č ástce.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Masopust v České Lípě pořádala v centru města Farní charita Česká Lípa 
již třetím rokem po sobě, prvně však na masopustní neděli. Podle počtu 
zúčastněných to byla šťastná volba. Na náměstí T. G. M. se kromě desítek 
masek totiž sešly stovky nadšenců, průvod centrem města tak byl opravdu 
nepřehlédnutelný. Nejprve za bouřlivého jásotu masek předala paní starostka 
obecnímu Laufrovi v podání Petra Brambora Nárovce klíč od města. Nic tak 
nebránilo všeobecnému veselí, tančení a pití v ulicích. Muzikanti (akordeon, 
housle a buben) skvěle hráli a zpívali, masopustní pochoutky přichystané na 
Škroupově náměstí přišly vhod a představení divadla Krabice Teplice na tera-
se kavárny Kocour? Dle dětského jásotu to bylo opravdu to pravé. 
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ČESKOLIPSKÁ NECKYÁDA 
Již podruhé organizovala Farní charita Česká Lípa během Městských 
slavností v České Lípě 2016 oslavu všech (ne)vodáků , která v Č eské 
Lípě  trvá s př estávkami od roku 1973. Charita uskuteč nila v Č eské Lípě  
tradiční přehlídku legračních plavidel v ještě úspěšnějším mě ř ítku než 
rok před tím – byl vytvořen nový rekord, neboť se neckyády účastnilo 
26 lodí. Posunutý start na 10:30, prodloužení trasy až k jezu u bývalé 
prádelny, kde byl pro návště vníky př ipraven stánek s obč erstvením, 
oceně ní plavidel v kreativních kategoriích o� ciálními triky neckyády. 
Stále vzrůstající chuť  se pobavit udě laly z loňské neckyády akci, kte-
rá rozvíjí tradici této zábavné akce. Nejvě tší díky patř í všem č lenů m 
posádek, kteř í ve volném č ase vyrobili nápaditá plavidla a př edvedli 
diváků m po celou dobu plavby skvě lou show.

29



ŠKOLA ČAR A KOUZEL 
Ve spolupráci s Johnson Controls Autobaterie uspořádali zaměstnanci Far-
ní charity Česká Lípa pro děti z Azylového domu Jonáš a děti zaměstnanců 
Johnsonu v areálu Charity den dětí u příležitosti zahájení školní docházky. 
Organizování poprázdninového dne navázalo na tradiční dětský den, kte-
rý byl po několik let pořádán Charitou a Johnsonem přímo v termínu oslav 
dětí a zaměstnanci obou pořádatelů se během něj každoročně převlékali za 
pohádkové postavy, postavy z večerníčků či piráty. „Loňský rok jsme prvně 
změnili datum akce, jelikož v den dětského dne je podobných akcí přehršle. 
Rozloučení s prázdninami formou zábavné školy nám přišlo zajímavější,” řek-
la o akci Michaela Nováková, vedoucí nízkoprahového Klubu Koule, který měl 
organizaci dne na starosti. Během slunečného odpoledne se do sobotní akce 
zapojilo patnáct dobrovolníků z řad zaměstnanců Farní charity Česká Lípa, 
šest dobrovolníků z řad zaměstnanců Johnson Controls a navštívilo ji na osm-
desát dětí. V rámci čarodějnického dne vystoupil i dobrovolník, kouzelník Pe-
pee se svou show pro děti. „Na akce Charity chodíme rádi každý rok, spousta 
krásných kostýmů, sladké odměny i zábavné disciplíny. Skvěle strávené odpo-
ledne,” řekl o akci jeden z návštěvníků z řad zaměstnanců Johnson Controls.

SLÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLE 
Základní umělecká škola Česká Lípa již tradičně připravila v čase předvánoč-
ním benefi ční komponovaný program pro veřejnost Sláva budiž. V zaplněné 
bazilice Všech svatých představila za spolupráce ZUŠ Počernice Praha v čase 
dopoledním i odpoledním program složený ze svých vlastních studentských 
hudebních těles a tradiční Vánoční mše skladatele a ředitele místní školy Mar-
ka Kučery pod taktovkou Pavla Hrice. Benefi ční koncert, jehož výtěžek pod-
pořil projekt Sociální automobil, který sváží zdravotně hendikepované děti 
do školy a ze školy, přinesl prostřednictvím dobrovolného vstupného částku 
14.339 Kč. „Těší nás, že můžeme touto cestou každoročně podpořit aktivity 
Farní charity Česká Lípa. Děkujeme vám, milí návštěvníci, že jste přispěli tak 
krásnou částkou,” poděkoval Marek Kučera návštěvníkům při slavnostním 
předávání pokladničky ředitelce Farní charity Česká Lípa Evě Ortové.
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UKLIDÍME ČESKO  
Již podruhé se Farní charita Česká Lípa podílela na celorepublikové akci 
Ukliďme Česko. V sobotním dopoledni v půli dubna dostala od města na 
starosti dvě místa – lesík u dubické betonárky a podchod zpevňující silnici za 
obchodním domem pod Špičákem. První místo sloužilo jako černá skládka, 
na které byly k nalezení všemožné kabely, zbytky lednic a televizorů, druhé 
místo bylo zaplaveno odpadky, které nahromadili bezdomovci. Třiatřicet 
dobrovolníků například z řad dětí, klientů Klubu Koule NZDM či z projektu 
Erasmus+ se pod vedením Dobrovolnického centra rozdělilo na dvě skupiny 
a během 4 hodin vyčistilo místa do předem připravených kontejnerů. Nebyla 
to však jediná úklidová akce. Den předtím se uklízelo taktéž v zalesněném 
okolí Sociální ubytovny v ulici Severní. Do této akce se zapojilo šestnáct uby-
tovaných klientů z novoborské ubytovny a azylového domu Jonáš v Novém Boru.

SRDCE PRO SOCIÁLNÍ 
AUTOMOBIL 
Na č ervnových Mě stských slavnostech v Č eské Lípě , na nichž mě la Farní cha-
rita Č eská Lípa informač ní stánek spojený s kavárnou, mohli opět charitní 
př íznivci nákupem samolepky ve tvaru srdce s vlastním textem podpoř it pro-
voz a nákup nového tranzitního vozu, který sváží zdravotně  handicapované 
dě ti do školy a ze školy. Srdeč ně  tímto Farní charita Č eská Lípa dě kuje všem, 
kteř í si srdce v hodnotě  100 Kč  zakoupili. Stejně  tak dě kuje Reklamní agen-
tuř e Deus, jmenovitě  Rudolfu Živcovi, který celou výrobu osobně  zajišť oval. 
Chtě li byste vlastní srdce? Spolu s kavárnou nás urč itě  zase potkáte na ně jaké 
společ enské akci nebo se podívejte na náš web. Najdete tam objednávkový 
online formulář.
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ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ 
A EKONOMICKÉ INFORMACE
Farní charita Č eská Lípa svou č innost v roce 2016 hradila z fi nanč ních pro-
stř edků  od MPSV Č R, Krajského úř adu Libereckého kraje, mě st Č eská Lípa, 
Nový Bor, Kamenický Šenov, Žandov, Doksy, Zákupy, Cvikov, Úř adu práce 
Č eská Lípa a Liberec, projektu Správy uprchlických zař ízení MV Č R, Nadace 
GCP, Nadace Agrofert, Nadace NROS VDV – Nadace Olgy Havlové, Dů m 
zahranič ní spolupráce – Erasmus+, od DCH Litomě ř ice, ze sponzorských darů  
od regionálních fi rem a individuálních dárců  a od dalších laskavých dárců . 
Jejich jména najdete na stránce Naši partneři.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za fi nanční podporu našim 
stálým a pravidelným partnerům a sponzorům, kerými jsou Ewals Cargo Care, 
Č eská Lípa, Jizerské pekárny, s. r. o., Č eská Lípa, Adient Czech Republic, k. s., 
Č eská Lípa, Diecézní charita Litomě ř ice a Mark Distri, s. r. o.
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Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu 
k  31. 12. 2016 
Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 
(v celých tisících Kč)  
  
  

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni
 účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 1 033 855
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0
Soft ware 3 93 93
Ocenitelná práva 4 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
Součet ř. 2 až 8 9 93 93
Pozemky 10 0 0
Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0
Stavby 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 1 931 1 931
Pěstitelské celky trvalých porostů 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 0 4 729
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0
Součet ř. 10 až 19 20 1 931 6 660
Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0
Podíly v osobách pod podstatných vlivem 22 98 98
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 0 0
Půjčky organizačním složkám 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky 25 0 0
Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek  26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 27 0 0
Součet ř. 21 až 27 28 98 98
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                   (072) 29 0 0
Oprávky k soft waru                                                                                           (073) 30 93 93
Oprávky k ocenitelným právům                                                                       (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                     (078) 32 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                     (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám                                                                                           (081) 34 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí         (082) 35 996 1 174
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                          (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                          (086) 37 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                         (088) 38 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                          (089) 39 0 4 729
Součet ř. 29 až 39 40 1 089 5 996
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AKTIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni účet. 
období

Stav k poslednímu dni 
účet. období

B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 4 931 4 715
Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 4 931 4 715
Materiál na skladě                                                                                                          (112) 42 0 0
Materiál na cestě                                                                                                           (119) 43 0 0
Nedokončená výroba                                                                                                    (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby                                                                                              (122) 45 0 0
Výrobky                                                                                                                           (123) 46 0 0
Zvířata                                                                                                                             (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách                                                                                   (132) 48 0 0
Zboží na cestě                                                                                                               (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                                       (314) 50 43 4
Součet ř. 42 až 50 51 43 4
Odběratelé                                                                                                                     (311) 52 131 398
Směnky k inkasu                                                                                                             (312) 53 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                  (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy                                                                                 (314-ř.50) 55
Ostatní pohledávky                                                                                                      (315) 56 719 763
Pohledávky za zaměstnanci                                                                                          (335) 57 0 1
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění         (336) 58 0 0
Daň z příjmů                                                                                                                  (341) 59 0 0
Ostatní přímé daně                                                                                                       (342) 60 0 0
Daň z přidané hodnoty                                                                                                 (343) 61 14 81
Ostatní daně a poplatky                                                                                               (345) 62 2 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem                                              (346) 63 940 1 392
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC                                        (348) 64 0 0
Pohledávky za účastníky sdružení                                                                               (358) 65 0 0

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí                                                   (373) 66 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                               (375) 67 0 0
Jiné pohledávky                                                                                                              (378) 68 953 157
Dohadné účty aktivní                                                                                                    (388) 69 0 0
Opravná položka k pohledávkám                                                                               (391) 70 0
Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 2 759 2 792
Pokladna                                                                                                                          (211) 72 219 44
Ceniny                                                                                                                            (213) 73 0 0
Bankovní účty                                                                                                                (221) 74 1 741 1 114
Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                    (251) 75 0 0
Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                         (253) 76 0 0
Ostatní cenné papíry                                                                                                    (256) 77 0 0
Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek                                                                   (259) 78 0 0
Peníze na cestě                                                                                                         (+/-261) 79 0 0
Součet ř. 72 až 79 80 1 960 1 158
Náklady příštích období                                                                                               (381) 81 169 759
Příjmy příštích období                                                                                                   (385) 82 0 2
Kursové rozdíly aktivní                                                                                                  (386) 83 0 0
Součet ř. 81 až 83 84 169 761
ÚHRN AKTIV                                                                                                               ř. 1+41 85 5 964 5 570
Kontrolní číslo                                                                                                          ř. 1 až 83 997 28 212 46 264

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu 
k  31. 12. 2016 
Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 
(v celých tisících Kč)  
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Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu 
k  31. 12. 2016 
Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 
(v celých tisících Kč)  
  
  

5. Jiná 
pasiva

PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účet období Stav k poslednímu dni účet období
A. Vlastní zdroje   č. 90 + 94 86 2 066 1 784

Vlastní jmění                                                                                                                      (901) 87 2 383 1 922
Fondy                                                                                                                                  (911) 88 143 174
Oceňovací rozdíly z přecenění fi nančního majetku a závazků                                  (921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90 2 526 2 096
Účet výsledku hospodáření                                                                                        (+/-963) 91 X -312
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                          (+/-931) 92 -460 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let                                                          (+/-932) 93 0
Součet ř. 91 až 93 94 -460 -312

B. Cizí zdroje    ř. 96 + 104 + 128 + 132 95 3 898 3 786
Rezervy                                                                                                                               (941) 96
Dlouhodobé bankovní úvěry                                                                                           (953) 97
Vydané dluhopisy                                                                                                             (953) 98
Závazky z pronájmu                                                                                                         (954) 99 194 728
Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                              (955) 100 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                        (958) 101           0
Dohadné účty pasivní                                                                                                      (389) 102 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                           (959) 103 0 0
Součet ř. 97 až 103                           104 194 728
Dodavatelé                                                                                                                        (321) 105 282 797
Směnky k úhradě                                                                                                              (322) 106
Přijaté zálohy                                                                                                                    (324) 107 6 0
Ostatní závazky                                                                                                               (325) 108 23 13
Zaměstnanci                                                                                                                     (331) 109 763 832
Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                            (333) 110
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění                                                    (336) 111 351 376
Daň z příjmů                                                                                                                     (341) 112
Ostatní přímé daně                                                                                                         (342) 113 46 40
Daň z přidané hodnoty                                                                                                   (343) 114
Ostatní daně a poplatky                                                                                                 (345) 115 1 8
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu                                                                      (346) 116 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem. sam. celků                                                    (348) 117 0 0
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů                                                   (367) 118 0 0
Závazky k účastníkům sdružení                                                                                      (368) 119 0 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí                                                           (373) 120 0 0
Jiné závazky                                                                                                                       (379) 121 17
Krátkodobé bankovní úvěry                                                                                            (231) 122
Eskontní úvěry                                                                                                                   (232) 123
Vydané kratkodobé dluhopisy                                                                                        (241) 124
Vlastní dluhopisy                                                                                                              (255) 125
Dohadné účty pasivní                                                                                                      (389) 126 2 1
Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci                                                                         (379) 127 582 7
Součet ř. 105 až 127 128 2 073 2 074
Výdaje příštích období                                                                                                     (383) 129 559 0
Výnosy příštích období                                                                                                      (384) 130 1 072 984
Kursové rozdíly pasivní                                                                                                     (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 1 631 984
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95 133 5 964 5 570
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 23 856 22 280
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A. NÁKLADY

č. účtu Název ukazatele 
Číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 638 2 518 0 4 156

501 Spotřeba materiálu 1 1 638 2 518 4 156
502 Spotřeba energie 2 702 731 1 433
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 936 1 351 2 287
504 Prodané zboží 4 0 436 436

II. Služby celkem 2 162 1 909 4 071
511 Opravy a udržování 5 73 116 189
512 Cestovné 6 1 053 6 1 059
513 Náklady na reprezentaci 7 13 41 54
518 Ostatní služby 8 1 023 1 746 2 769
III. Osobní náklady celkem 8 920 5 143 14 063

521 Mzdové náklady 9 6 730 3 906 10 636
524 Zákonné sociální pojištění 10 2 181 1 149 3 330
525 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0
527 Zákonné sociální náklady 12 9 88 97
528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0
IV. Daně a poplatky celkem 0 13 13

531 Daň silniční 14 0 13 13
532 Daň z nemovitostí 15 0 0 0
538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0

V. Ostatní náklady celkem 327 184 511
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0
542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 68 61 129
544 Úroky 20 0 0
545 Kursové ztráty 21 14 0 14
546 Dary 22 0 0 0
548 Manka a škody 23 0 0 0
549 Jiné ostatní náklady 24 245 123 368
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 176 97 273

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 117 61 178
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0

553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0
554 Prodaný materiál 28 0 0 0
556 Tvorba rezerv 29 0 0 0
559 Tvorba opravných položek 30 59 36 95
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami
31 0 0 0

582 Poskytnuté členské příspěvky      32 0 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 13 223 9 864 23 087

B. VÝNOSY
č. 

účtu Název ukazatele
Číslo

řádku
Činnost

hlavní hospodářská celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 440 6 891 8 331

601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0
602 Tržby z prodeje služeb 2 1 440 5 543 6 983
604 Tržby za prodané zboží 3 0 1 348 1 348

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0
614 Změna stavu zvířat 7 0 0 0
III. Aktivace celkem

621 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majektu 10 0 0 0
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 741 57 798

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penále 13 0 0
643 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0
644 Úroky 15 0 0 0
645 Kurzové zisky 16 0 0 0
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy 18 741 57 798

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem

652 Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotného 
a hmotného majetku 19 0 0 0

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0
654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
655 Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 22 0 0 0
656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0
657 Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 24 0 0 0
659 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0
VI. Přijaté příspěvky celkem 393 35 428

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26 0 0 0
682 Přijaté příspěvky (dary) 27 393 35 428
684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0
VII. Provozní dotace celkem 10 913 2 305 13 218
691 Provozní dotace 29 10 913 2 305 13 218

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) 13 487 9 288 22 775
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 264 -576 -312
591 Daň z příjmů 65 0 0 0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 264 -576 -312

Kontrolní číslo                                                                   999 61 083 29 832 90 915

    *  Ztráta vznikla v důsledku zaúčtování opravných položek k nedobytným pohledávkám ve výši 806 000 Kč. Jedná se o nevymaha-
telné dluhy od klientů, které vznikly v minulých obdobích za neuhrazená ubytování z důvodu rychlé pomoci lidem s existenčními 
problémy bez nutnosti vybírat peníze dopředu.

celkem
8 331

0
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Diecézní charita 
Litoměřice

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI, PŘÁTELÉ CHARITY V ROCE 2016
HLAVNÍ SPONZOŘI A PARTNEŘI FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA:
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MĚSTA A OBCE:
Č eská Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, Žandov, Doksy, Zákupy, Cvikov

PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY:
Advokátní kancelář  Ště tina, Č eská Lípa
Č eská spoř itelna, a. s., Č eská Lípa
ČSOB, a. s.
Dědek Pavel
Diecézní charita Litomě ř ice
Dimatex CS, spol. s r. o.
Ewals Cargo Care, Č eská Lípa
FBC Č eská Lípa
Haas+Sohn Rukov
Ježek soft ware, s. r. o., Č eská Lípa
Jizerské pekárny, s. r. o., Č eská Lípa
Johnson Controls Autobaterie, s. r. o., Č eská Lípa
Adient Czech Republic, k. s., Č eská Lípa 
Kaleze s. r. o.
Kooperativa pojišť ovna, a.s., Vienna Insurance Group, Č eská Lípa 
Kratochvíl A. V.
KIK textil a Non–Food, spol. s r. o.
Krofi án CZ, s. r. o.
Kučerová Kateřina
Liberecký kraj
Mark Distri, s. r. o.
MUDr. Nováková Anna
Muzikant Martin
Niebauerová Šarlota
OD ANDY, s. r. o., Č eská Lípa
Rajsiglová Dagmar, MŠ Špič ák
Rodinné centrum Sluníčko, o. s.
Silnice Žáč ek s. r. o.
Šípová Lenka
Vendys & V, s. r. o.
Zahrádkáři Česká Lípa, ZO ČZS
Živec Rudolf, Reklamní agentura Deus
a další dárci

Všem dárců m a př átelů m uvedeným v abecedním poř adí Farní charita Č eská Lípa upř ímně  dě kuje.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, OSOBY 
A INSTITUCE S FARNÍ CHARITOU ČESKÁ LÍPA 
V ROCE 2016
Potravinová banka Liberec (potraviny v hodnotě 288 217 Kč), ZŠ Dr. M. Tyrše 
Č eská Lípa, Základní, Praktická a Mateř ská škola Č eská Lípa, ZŠ Špič ák Č eská 
Lípa, ZŠ Slovanka, ZŠ Pátova, Základní umě lecká škola Č eská Lípa, ZŠ Struž-
nice, ZŠ Dubá, Gymnázium Č eská Lípa, Obchodní akademie Č eská Lípa, Euro-
škola Č eská Lípa stř ední odborná škola s.r.o., Gymnázium Mimoň , Glass School 
Nový Bor, Stř edisko výchovné péč e Č eská Lípa, Velký vů z Sever Nový Bor, Rodi-
na v Centru Nový Bor, Sanrepo, o. p. s., Jablonné v Podještě dí, Krok pro všech-
ny generace z. s., Dů m dě tí a mládeže Libertin Č eská Lípa, Kultura Č eská Lípa, 
Lipý, Policie Č R, Mě stská policie Č eská Lípa, Cizinecká policie Č eská Lípa, D., 
Maltézská pomoc, Progres a Progresky, reklamní agentura Deus, Farnost Č eská 
Lípa, Farnost Dubá, Farnost Horní Police, Zhasni, SSC Karate Polák Č eská Lípa, 
Pavlína Klabníková, Pavel Ráček, David Ti chý a akademický malíř  Atila Vörös.

FINANČNÍ SPOLUÚČAST NA JEDNOTLIVÝCH 
PROJEKTECH V ROCE 2016:
Krajský úř ad Libereckého kraje, MPSV Č R, Ministerstvo vnitra Č R, Úř ad práce 
v Č eské Lípě , Nadace GCP, Nadace Agrofert, Nadace NROS VDV – Nadace 
Olgy Havlové, Dů m zahranič ní spolupráce – Erasmus+
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PODPOŘTE NÁS
Společně dokážeme víc
Farní charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, pomáhá li-
dem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlouženou rukou! Ne-
chceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši pomoc potřebují.

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000
Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Farní charita Česká Lípa snaží 
v rámci svých deseti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se k ní 
připojit fi nanční nebo nefi nanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci po-
třebným je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším závaz-
kem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.  

Podpořte naše poslání 
Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili po-
dle výše fi nančního daru (hodnota nefi nančního daru bude přepočítána na 
příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody: 

První kategorie v hodnotě do 1 000 Kč obsahuje:
•  děkovný dopis
• pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
 
Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  zaslání elektronické verze výroční zprávy
•  poskytnutí informací o využití daru 
•  děkovný balíček FCH CL

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč obsahuje: 
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních  

sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL 
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
 
Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč obsahuje:
•  děkovný dopis
•  pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje FCH CL
•  zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce FCH CL 

(Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.)
•  zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
•  poskytnutí informací o využití daru
•  děkovný balíček FCH CL
•  poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
•  medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sí-

tích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
•  prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách FCH CL
•  zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
•  v čase adventu osobní návštěvu ředitelky FCH CL 
•  přátelskou večeři s Farní charitou Česká Lípa
•  půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
•  možnost Vaší prezentace v rámci kulturně společenských akcí FCH CL (Den 

dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod ad.) 

V rámci dobré vzájemné spolupráce jsme otevřeni dalším podnětům z Vaší strany. 
Každou podporu vítáme a děkujeme za ni.  
Číslo účtu: 2677750267/0100
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Adresa – sídlo: 
Farní charita Česká Lípa, 
Dubická čp. 992, Česká Lípa, 470 01
IČO: 70226148
DIČ: CZ 70226148     
Číslo účtu: 2677750267/0100, KB Česká Lípa
Pracovní doba: 7.30–16.00 hodin   

AKTUÁLNÍ KONTAKTY  

PROJEKTYŘeditelka:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Sekretariát ředitele:
Telefon:
E-mail:

Ekonomický úsek:
Telefon:
E-mail:

Personalista: 
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Zástupce ředitelky
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Projektový manažer: 
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Medializace:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Eva Ortová
487 829 870 
775 600 532
ortova@fchcl.cz 

Zdeňka Čermáková
487 829 871
cermakova@fchcl.cz 

Mária Honzíková
487 829 880
ucetni@fchcl.cz 

Dita Krčmářová 
487 829 881  
774 116 048
krcmarova@fchcl.cz 

Irena Hrnčířová
487 829 874
608 978 233
hrncirova@chcl.cz 

Bc. Anna Pražská 
487 829 881  
775 600 394  
prazska@fchcl.cz

Mgr. Jiří Gottlieber 
487 829 871 
774 116 412
gottlieber@fchcl.cz

Sociální automobil 1)

Vedoucí: Irena Hrnčířová
Telefon: 487 829 874 
Mobil: 608 978 233
E-mail: hrncirova@fchcl.cz 

Sociální podnik Farní charity 
Česká Lípa 1)

Charitní šatník Česká Lípa 1) 
a Nový Bor 2)

Vedoucí: Ludmila Špindlerová
Telefon: 487 829 874 
Mobil: 775 116 451
E-mail: spindlerova@fchcl.cz 

Klub Koule Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 1)

Vedoucí: Bc. Michaela Nováková
Telefon: 487 829 876
E-mail: novakova@fchcl.cz

Azylový dům Jonáš 3) 6)

Vedoucí: Olga Turnhöferová
Telefon: 487 829 872
Mobil: 775 600 374
E-mail: maleckova@fchcl.cz

NONSTOP 3) 

Telefon: 487 829 873
Mobil: 774 116 499
E-mail: nonstop@fchcl.cz                                                                                                                                               
           
Sociální ubytovna Nový Bor 4)

Vedoucí: Lubomír Jelínek   
Mobil: 774 116 779
E-mail: jelinek@fchcl.cz      

Centrum pro pěstounské rodiny 5)

Vedoucí: Mgr. Jana Glaserová
Mobil: 774 116 421
E-mail: glaserova@fchcl.cz

Dobrovolnické centrum 3)

Vedoucí: Bc. Gabriela Medwell, DiS.
Telefon: 487 829 875
Mobil: 778 062 204 
E-mail: medwell@fchcl.cz

Startér 4)

Vedoucí: Mgr. Veronika Ouředníková
Mobil: 778 062 215
E-mail: ourednikova@fchcl.cz      

Informační linka
Telefon: 608 777 577

1)  Dubická 992, Česká Lípa, 470 01
2)  Charitní šatník Nový Bor (Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01)
3)  Azylový dům Jonáš (Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01)
4)  SU Nový Bor (Severní 755, Nový Bor, 473 01)
5)  Centrum pro pěstounské rodiny (Masná 88, Česká Lípa, 470 01)
6)  Azylový dům Jonáš (Dobranov 120, 471 21)

www.fchcl.cz

44



POZNÁMKY
45







Text a fotografie:    kolektiv zaměstnanců FCH Česká Lípa
Grafická úprava:    Deus – reklama a produkce
Sazba a předtisková úprava:   Deus – reklama a produkce


