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Vážení přátelé, 

 dostává se k Vám výroční zpráva Oblastní charity Tišnov za rok 2015. Dovolte, abychom 
Vám předložili informace nejen o našich službách. 

 Naší snahou je, aby u vysoce odborné profesní stránky byl vždy vřelý, lidský přístup. 
Abychom neviděli jen problém, se kterým k nám klient přichází, ale vždy hleděli na celého 
člověka, na jeho potřeby, přání i touhy. Chceme mu nabídnout svoji lidskost, své pozorné 
a chápající srdce. Být člověkem znamená především nebýt lhostejný, zvláště k lidem, kteří 
pomoc potřebují. Celý náš život je cesta, po které nejdeme sami. 

 Chtěli bychom především poděkovat všem našim donátorům, dárcům a dobrovolníkům. 
Každá, byť i nepatrná pomoc je pro nás nesmírně důležitá. Této podpory si vážíme a ceníme 
si nejen finančních prostředků, ale i spousty vynaloženého času a ochoty Vás všech.

 Přejeme Vám i nám, abychom v tomto roce milosrdenství byli ochotni milosrdenství 
dávat i přijímat a šli s pokojnou myslí ke společnému cíli života. 

Ing. Jana Marečková
zástupkyně ředitelky OCH Tišnov
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Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov
Terénní pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov je poskytovat lidem se sní-

ženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

znevýhodnění pomoc a podporu při zvládání těžkostí o sebe a svoji domácnost 

a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti 

a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné setrvání v jejich 

domácím prostředí.

 Hlavním cílem služby je poskytovat kvalitní, finančně, časově i místně dostup-

nou službu, která podpoří samostatnost uživatele, v maximální míře zachová jeho 

dosavadní způsob života a umožní tak uživateli co nejdelší setrvání v jeho přiro-

zeném prostředí. Současně usilujeme o podporu přirozených sociálních vazeb 

uživatele.

Co jste nám vzkázali

„Vážená paní Mácová, poděkujte prosím všem pracovníkům charity Tišnov, kteří 

za tetou jezdili. Neměli to s ní snadné. Velmi si cením vstřícnosti a odborné péče 

všech, kteří jí pomáhali. Ať se Vám daří v této nesmírně záslužné a často nedoce-

něné práci pro druhé i v budoucnu. Byli jste nám velkou pomocí!.“

„Chci Vám poděkovat za péči o tatínka v době, kdy se nemohl postarat sám 

o sebe. Nyní již péči nepotřebujeme, protože se jeho stav zlepšil. Ale do budouc-

na pokud bychom potřebovali zase pomoc s péčí, budeme rádi, pokud se na vás 

můžeme zase obrátit.“

Rodinní příslušníci klientů Pečovatelské služby
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„Jsem ráda, že ke mně 

chodíte a pomáháte mi, 

žiji sama a rodinu mám 

daleko, proto mi nemohou 

pomáhat. A já takhle můžu 

dál být doma a nemusím 

nikam do domova.“

Klientka Pečovatelské 

služby

Rok 2015 v číslech

116 klientů

9,64 úvazků pracovníků v přímé péči

V přímé péči u klientů opracováno 10 292 hodin.

Rozvezeno 6 201 obědů.

Kontakty

Vedoucí služby:  Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

Adresa: Ráboňova 116, Tišnov

Tel: 739 389 132

E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz

Provozní doba

PO 7:30 – 11:30 12:30 – 15:30

ST 7:30 – 11:30 12:30 – 15:30

PÁ 7:30 – 11:00 

V terénu je služba poskytována od pondělí do pátku vždy 7:00 –16:00 hodin.
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Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov
Terénní odlehčovací služba

Posláním Odlehčovací služby Oblast-

ní charity Tišnov je poskytovat kvalifi-

kovanou pomoc a podporu seniorům, 

osobám s chronickým onemocněním 

a osobám s tělesným postižením, o 

které běžně pečují v jejich přirozeném 

sociálním prostředí rodinní přísluš-

níci, jež tuto péči nejsou v potřebné 

míře po určitou dobu schopni zajistit 

(např. v době nezbytného odpočinku, 

při pracovní vytíženosti), ale usilují o 

to, aby jejich blízký nadále setrval v 

domácím prostředí.

 Hlavním cílem služby je aktivizovat uživatele za účelem udržení, eventuelně zlepšení 

jeho soběstačnosti a samostatnosti, za podpory rodiny umožnit uživateli zůstat co nejdéle 

v domácím prostředí, rodinným příslušníkům zabezpečit nezbytný čas k odpočinku a ji-

ným důležitým aktivitám.

Co jste nám vzkázali

„Díky vaší službě můžeme chodit do práce a být v klidu, protože víme, že je o babičku 

postaráno, že není sama a pečovatelka je s ní a pomáhá jí. S paní pečovatelkou jsme velmi 

spokojeni. Babička si na ni zvykla, nebojí se a dobře reaguje a dělá činnosti, které již dlou-

ho nedělala. Má od pečovatelky dobré podněty.“

„Tatínek je rád, že se mu v době, kdy je u nás pečovatelka ulehčí a může si dělat svoje věci 

a sám odjet do města. Jinak je stále doma a musí se starat o maminku. Jsme s rodiči s 

přístupem pečovatelek spokojení a přes počáteční pochybnosti jsme dnes rádi, že nám 

službu poskytujete.“

Rodiny klientů Odlehčovací služby

„Jsem ráda, že mi syn pečovatelky domluvil. Díky nim můžu jít i ven, to bych si sama 

netroufla.“

Klientka Odlehčovací služby
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Rok 2015 v číslech

32 klientů

3,26 úvazků pracovníků v přímé péči

V přímé péči u klientů opracováno 4 875 hodin.

Kontakt

Vedoucí služby:  Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

Adresa: Ráboňova 116, Tišnov

Tel: 739 389 132

E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz

Provozní doba

PO 7:30 – 11:30 12:30 – 15:30

ST 7:30 – 11:30 12:30 – 15:30

PÁ 7:30 – 11:00 

V terénu je služba poskytována od pondělí do pátku vždy 7:00-16:00 hodin.
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Poradna Porta Tišnov
Odborné sociální poradenství

Poradna Porta poskytuje informace a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 

situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí, a neumí nebo ji nemohou 

řešit vlastními silami. Poradenství poskytujeme bezplatně a anonymně, naši kli-

enti se na nás mohou obracet telefonicky, e-mailem, dopisem či osobně v pro-

storách poradny. 

Co jste nám vzkázali

„Dnes jsem obdržel Váš email, velice Vám děkuji za pomoc a cenné rady.“

„Jsem ráda, že se mám na koho obrátit, když potřebuji. Sama bych vůbec nevě-

děla, co v tuto chvíli dělat. Moc jste mi pomohla.“

Klienti Poradny Porta

Rok 2015 v číslech

124 klientů 

0,78 úvazků pracovníků v přímé péči

1083 intervencí

204 kontaktů

Kontakt

Vedoucí služby: Ivana Hájková, DiS.

Adresa: Ráboňova 116, Tišnov

Tel: 731 453 275

E-mail: poradna@tisnov.charita.cz

Provozní doba

PO 7:30 – 11:30 12:00 – 17:00

ÚT 9:00 – 11:30

ST 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00

 



9

CH
R

ÁN
ĚN

É 
BY

D
LE

N
Í S

KR
YJ

E

Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení Skry-

je je prostřednictvím vhodně vytvo-

řených podmínek, které odpovídají 

požadavkům domácího prostředí,  

pomoci svým uživatelům zvládat 

základní činnosti v péči o sebe a do-

mácnost a podporovat je v navazo-

vání nových a v upevňování stávají-

cích kontaktů.

Co jste nám vzkázali?

„... jsem moc ráda, že můžu ve Skryjích bydlet….. Do teďka jsem bydlela s ma-

minkou a nemohla jsem nikam jezdit. Teď můžu jet na výlet, učím se vařit, uklízet 

a mám na okně svoje kytičky.  Moc ráda jsem na zahradě, kde si můžu s ostatními 

povídat. Našla jsem si tady i kamarády...„

Klientka Chráněného bydlení

Rok 2015 v číslech

11 klientů

5,09 úvazků pracovníků v přímé péči

Obložnost 99%.

Kontakt

Vedoucí služby: Bc. Věra Dvořáková

Adresa: Skryje 19, Skryje 

Tel:  734 860 771

E-mail: vedouci.skryje@tisnov.charita.cz

Provozní doba
Služba je provozována nepřetržitě, celoročně.
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Sociální rehabilitace

Posláním sociální služby Sociální re-

habilitace je poskytnout uživatelům 

prostor, čas a pomoc k nácviku činnos-

tí spojených s každodenním životem 

s ohledem na poskytované činnosti tak, 

aby se naučili přebírat odpovědnost 

za svůj život a mohli se tak stát nezávis-

lými lidmi.

Co jste nám vzkázali

„Děkuji celému zařízení, a především pracovníkům, za tu možnost, že může můj 

syn chodit do Vašeho zařízení a využít vaší podpory a pomoci. Doma nastala 

situace, kdy jsme mu již nemohli poskytnout dohled a pomoc pro jeho osamo-

statnění. Ve vašem zařízení mu poskytujete takové podmínky, které mu umožní 

se naučit co nejvíce věcí, které potřebuje pro svůj běžný život, aby mohl být co 

nejméně závislý na svém okolí. Syn začínal se základními věcmi, jako je překonat 

svůj ostych při vyřizování nákupů, na úřadech a máme velkou radost, že je situace 

taková, že je schopen si už sám jít nakoupit…. 

Velké díky vám všem ve vaší další práci.“

Matka klienta Sociální rehabilitace

Rok 2015 v číslech

13 klientů

2,84 úvazků pracovníků v přímé péči

6 423 intervencí

Kontakt

Vedoucí služby:  Bc. Věra Dvořáková

Adresa: Skryje 19, Skryje 

Tel: 734 860 771

E-mail: vedouci.skryje@tisnov.charita.cz

Provozní doba
PO – PÁ 7:00 – 17:00

Nepravidelně o víkendech a svátcích.
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Klub Čas Tišnov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

„Posláním Klubu Čas Tišnov je poskytnout v Tišnově a Lomnici podporu mladým 

ve věku od 9 do 26 let ocitajícím 

se v konfliktní společenské situaci, 

zažívajícím obtížnou životní událost 

nebo omezující životní podmínky. 

Poskytujeme odbornou pomoc, 

podporu a zázemí. Přispíváme k je-

jich osobnímu rozvoji a pomáháme 

jim při hledání místa ve společnosti.

 Naše práce s klienty spočívá v po-

moci s řešením situací, které je mo-

hou ohrozit při jejich dospívání. Jedná se o situace vycházející z jejich prostředí, 

kde se pohybují. Od našich klientů přijímáme zpětnou vazbu. Oceňují laskavý 

a vstřícný přístup pracovníků služby. Klienti mají důvěru a chválí si řešení jejich 

problémů. V klubu se cítí bezpečně a jsou vděční, že existuje místo, kde mohou 

získávat informace o věcech, které je zajímají.“ 

 

Co jste nám vzkázali

„Díky moc za to, že můžu chodit do klubu. Můžu si tu odpočinout a říct, co mě 

štve. Je fajn, že mě někdo poslouchá a poradí mi, co a jak.“

Klient Klubu Čas
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Rok 2015 v číslech

153 klientů

3,81 úvazků pracovníků v přímé péči

5144 intervencí

3376 kontaktů

Kontakt

Vedoucí služby:  Mgr. Richard Mašek, DiS.

Adresa: Ráboňova 116, Tišnov

Tel: 739 247 942

E-mail:nizkoprah@tisnov.charita.cz

Provozní doba

Ambulantní forma
TIŠNOV 

ÚT 12:30 – 19:00 

ST 12:30 – 18:00

ČT 12:30 – 19:00

PÁ 14:00 – 19:00

Terénní forma
ST 18:00 – 20:00

LOMNICE

PO 12:30 – 17:30 

ÚT 12:30 – 17:30

ČT 12:30 – 17:30
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Charitní ošetřovatelská služba

 Ošetřovatelská služba je 

určená lidem, jejichž zdra-

votní stav vyžaduje zdravot-

ní péči a kdy tito jedinci pro 

pohybové, smyslové, psy-

chické, či sociální znevýhod-

nění nemohou pravidelně 

docházet do zdravotnického 

zařízení. Výhodou domácího 

prostředí je blízkost rodiny, 

známých a vlastního sociál-

ního prostředí. To vše napo-

máhá k lepší rekonvalescen-

ci.

 Zdravotní péči poskytují 

registrované zdravotní ses-

try a to na základě indikace 

praktického lékaře, či ošet-

řujícího lékaře při ukončení 

hospitalizace.

 Služba je poskytována ne-

mocným bez rozdílu věku, 

rasy a vyznání a je hrazená 

z veřejného zdravotního po-

jištění. Služba pokrývá úze-

mí ORP Tišnov a ORP Ku-

řim.

Co jste nám vzkázali

„… Všechny zdravotní sestry, které střídavě dennodenně ošetřují naši pacientku, 

jsou výjimečné svojí profesionalitou, ochotou, laskavým přístupem, radou a po-

chopením. Nedovedeme si představit situaci bez jejich pomoci.

Jsme šťastni, že tato veleobětavá služba vůbec existuje.“
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„Touto cestou bychom chtěli poděkovat za dlouhodobou zdravotní službu Charitě 

Tišnov, kteří se vzorně starají o dlouhodobě nemocného pana Josefa, který se 

v těchto dnech dožívá životního jubilea, krásných 100 let. Všem sestřičkám, které 

o něho pečují, velký dík…“

Rodiny klientů Ošetřovatelské služby

Rok 2015 v číslech

315 pacientů 

6,25 úvazků přímých pracovníků

10 562 návštěv

20 235 výkonů

Kontakt

Vedoucí služby:  Zuzana Švábová

Adresa: Králova 1742, Tišnov

Tel:  736 523 684

E-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz

Provozní doba
PO – PÁ 7:00 – 15:00

Odborná zdravotní služba je dle potřeb a indikace lékaře poskytována 7 dní 

v týdnu.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek poskytuje k zapůjčení pomůcky pro seniory, 

lidi po úrazech, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné nebo pro 

lidi v rekonvalescenci. 

 Kompenzační pomůcky jsou vhodným prostředkem nejen pro přímého uživate-

le, ale i pro osoby pečující, kterým výrazně usnadňují práci. Zapůjčené pomůcky 

(např. invalidní vozík, elektrické polohovací lůžko, chodítko, …) slouží ke zvládání 

běžných úkonů v každodenním životě a pomáhají aktivizovat a zlepšovat život 

všech, kteří jsou závislí na pomoci druhých.

 Jako v minulých letech, tak i v roce 2015 rostl počet uzavíraných smluv a poža-

davků ze strany klientů. Rozšířili jsme tak naši nabídku o další nakoupené pomůc-

ky.

Kontakt

Vedoucí služby: Šárka Blatná

Adresa: Ráboňova 116, Tišnov

Tel: 739 482 037

E-mail: sarka.blatna@tisnov.charita.cz

Provozní doba

PO 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00

ST 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00

Po předchozí domluvě i v jiný den.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Šestý leden je od 4. století 

spojen s příchodem mudrců 

do Betléma. Ti navštívili Ježíše 

krátce po narození a přines-

li mu zlato, kadidlo a myrhu. 

Již od středověku patřil svátek 

Tří králů mezi nejoblíbenější 

lidové oslavy. Nejprve chodili 

mladíci, pak chudé děti pře-

vlečené za Tři krále a přinášeli 

do domovů požehnání. 

 Tento zvyk v českých a mo-

ravských krajích od roku 2000 

převzala Charita České repub-

liky. Tříkrálová sbírka se usku-

tečňuje za spolupráce farností, 

obecních a městských úřadů 

a také stovek dobrovolníků, 

kteří věnují nezištně svůj čas 

ve prospěch potřebným.

 I v lednu roku 2015 vyrazi-

ly skupinky dětí v tříkrálovém 

šatu rozdávat radost a požeh-

nání a za doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ plnit zapečetěné po-

kladničky. 

 Díky ochotě a obětavosti těchto dobrovolníků a Vás všech, kteří jste Tříkrálo-
vou sbírku podpořili, se v roce 2015 podařilo v tišnovském regionu dosáhnout 
výtěžku 1 219 932 Kč, což je téměř o 70 tisíc Kč více, než v minulém roce!
 Díky sbírce je možné pomoci handicapovaným, nemocným, seniorům, matkám 

s dětmi v tíživé situaci či dalším sociálně potřebným skupinám v regionech, kde 

tato sbírka probíhá.

 Konkrétně se 65% výtěžku vrací zpět do tišnovského regionu, 20% sbírky je 

určeno na celostátní a krajské projekty, 5% tvoří dle zákona režie sbírky a 10% 

odchází na dlouhodobou humanitární pomoc v zahraničí.

Oblastní charita Tišnov uskutečnila v roce 2015 tyto projekty:
• nákup osobního automobilu pro Ošetřovatelskou službu



17

CH
AR

IT
N

Í A
KC

E 
20

15
 

•  nákup kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka, invalidní vozíky, 

toaletní křesla, antidekubitní matrace)

• podporu služeb Oblastní charity Tišnov a dobrovolnického centra

•  poskytnutí finančního příspěvku na dobudování Pastoračního centra v Dolních 

Loučkách, které bude mimo jiné sloužit i k prohloubení spolupráce s Chráně-

ným bydlením a Sociální rehabilitací ve Skryjích

• podpora linky důvěry v Blansku

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí koledníků a také far-
nostem, obcím i dobrovolníkům, kteří pomáhají všem potřebným. Kéž Tříkrá-
lová sbírka a její poselství přinese mezi nás více lásky a pokoje.

 

Odměna pro koledníky
Pro Tříkrálové koledníky jsme připravili jako poděkování poukázky na návštěvu 

Wellness Kuřim a výstavu historických kostýmů na hradě Veveří.

Všichni koledníci z obcí, které spadají pod působení Oblastní charity Tišnov, do-

stali odměnu ve formě poukázky na vstup do Wellness Kuřim. Mohli tak ve vyhra-

zených termínech od začátku března do konce dubna využít poukázku na vstup 

do koupaliště, který trvá devadesát minut.

 Další odměnou byla možnost volného vstupu na výstavu na hradě Veveří - Šaty 

k tanci i k pohledu – taneční kostýmy inspirované historickou módou. Na výstavě 

byly ke zhlédnutí kostýmy z období gotiky, renesance, baroka, rokoka a secese. 

Některé kostýmy si návštěvníci mohli dokonce vyzkoušet.

Oblastní charita Tišnov děkuje koledníkům za je-

jich ochotu a nadšení, se kterým se v mrazivém 

lednovém počasí vydávají s Tříkrálovým posel-

stvím do našich domovů. Mají tak, kromě dár-

ců, velkou zásluhu na úspěchu Tříkrálové sbírky 

na tišnovsku.

 

POSTNÍ ALMUŽNA
Období půstu, to je čas pro každoroční akci du-

chovní formace „Postní almužna“. Čas, který nás 

vyzývá ke zklidnění, ztišení a k návratu k sobě sa-

mým. 

 Postní almužna je realizována prostřednictvím 

farností. Snahou Charity spojit tak své síly v po-

moci potřebným.
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Papírové schránky „postničky“, které je možno si vyzvednout v kostele na Pope-

leční středu nebo o 1. neděli postní, nám slouží k uložení peněz za požitky, které 

jsme si během půstu odepřeli. Postní almužna v nás tak podporuje schopnost 

vzdát se něčeho konkrétního a pomoci tak lidem v nouzi.

 V tišnovském děkanství činil výtěžek Postní almužny 2015 celkem 32 474 Kč.

Každý mohl na své postničce označit konkrétní cíle, kam má být výtěžek věnován. 

Získané prostředky tak byly využity na pomoc Moldavsku, zdravotně postiženým, 

matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, seniorům, pomoc rodinám, dále pak 

na podporu likvidace lepry.

 Jménem Oblastní charity Tišnov a jménem všech, kterým se díky Vám dostalo 

pomoci, děkujeme!

  

KOLÁČ PRO DOMÁCÍ A HOSPICOVOU PÉČI

Koláč pro hospic

Dne 7. října proběhla Oblastní cha-

ritou Tišnov veřejná charitativní 

sbírka Koláč pro hospic. Jednotliv-

ci i firmy si měli možnost zakoupit 

koláč v hodnotě 30 Kč a podpořit 

tím péči o terminálně nemocné 

v Tišnově a okolí. Mohou tak svo-

ji závěrečnou část života prožít 

v domácím prostředí své rodiny 

a blízkých za pomoci odborných 

pracovníků. Celá tato sbírka se 

setkala s velkou vstřícností ode 

všech, kteří se jí zúčastnili – jak 

dárců, tak pracovníků a dobro-

volníků Charity Tišnov, kteří svou 

pomocí při této akci propagovali 

myšlenku hospicové péče a vybra-

nými penězi pomohli nevyléčitelně 

nemocným. Děkujeme všem dár-

cům za přispění a podporu, kterou 

tímto nákupem projevili.

 Výtěžek sbírky 2015 činil 

31 742 Kč a bude použit na nákup 

kompenzačních a zdravotnických 

pomůcek.
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DEN CHARITY

V rámci dne charity jsme Vám nabídli hned několik možností, jak nahlédnout 

do činností našich služeb:

 •  Prodejní, prezentační a informační stánek na náměstí Míru v Tišnově. Zde jste 

si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky ze Sociální rehabilitace a Klubu Čas 

– svíce, mýdla, šperky nejen z korálků, šátky, batikované ubrusy a další.

 •  Den otevřených dveří v Klubu Čas spolu s možností zapojení veřejnosti do mi-

moklubových aktivit (frisbee, diabolo, badminton, slack line, pétanque, žong-

lování s míčky, kužely…)

 • Kinotéka v Klubu Čas 

 •  Měření krevního tlaku na náměstí Míru v Tišnově Ošetřovatelskou službou.

Děkujeme za Váš zájem a podporu.

 

AKCE KLUBU ČAS

Klub Čas pro svoje „klubáky“ připra-

voval mnohé akce:

•  oblíbené dvoudenní výlety s přespá-

ním pod noční oblohou v okolí Bedři-

chova a na zřícenině hradu Zubštejn

•  žonglování, fotbálek, deskovky, dia-

bola, slack line a další v rámci Dne 

charity

•  stánek v rámci Svatováclavských 

hodů v Tišnově. „Tradičně jsme při-

pravili stánek společně s pracovní-

ky a klienty ze Sociální rehabilitace 

a Chráněného bydlení ve Skryjích. 

Prezentovali jsme tam výrobky na-
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šich klientů a vy jste tak měli možnost koupí těchto výrobků podpořit fungování 

našich zařízení. Velice děkujeme všem, kteří jste tak učinili a podpořili dobrou 

věc.“

SETKÁNÍ RODIČŮ A PŘÁTEL CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ REHA-
BILITACE SKRYJE

V září tohoto roku jsme připravili v rámci Setkání rodičů a přátel chráněného by-

dlení a sociální rehabilitace pro rodiče velké překvapení. Klienti zařízení si pro ro-

diče nacvičili divadelní představení na motiv pohádky O Šípkové Růžence.  I když 

premiéru představení provázela velká nervozita, klientům se celé ztvárnění poved-

lo a nejednomu z rodičů to vehnalo slzy do očí….  Během dne se mohli všichni 

hosté podívat na prezentaci fotek z akcí, které se pořádaly v uplynulém roce nejen 

v zařízení, ale i mimo něj.  Na závěr si mohli všichni hosté opéct párek a ochutnat 

všechno to, co si pro ně jejich blízcí připravili.  

DEN OTEVŘENÝ CH DVEŘÍ VE SKRYJÍCH

V červenci měla obec Skryje velký den.  V rámci poutě svátku Cyrila a Metoděje 

navštívili tuto vesnici lidé ze širokého okolí. V tento den jsme otevřeli zařízení pro 

všechny, kdo se chtěli podívat, co naši klienti dělají, jak se jim ve Skryjích žije 

a co se během uplynulého roku naučili. Pro návštěvníky jsme měli ve spolupráci 

s dobrovolníky připraveno občerstvení a ukázky výroby svíček, mýdel a šperků, 

kterými se klienti prezentují na veřejných akcích.  Celá akce měla velmi pozitivní 

ohlas ze strany těch, kteří byli v takovémto zařízení poprvé a i u těch, kteří nás 

navštívili opakovaně. Všechny oslovila příjemná atmosféra a vstřícnost, s jakou 

je klienti přijali. Určitě budeme chtít tuto akci zopakovat a být součástí veřejného 

dění obce a širokém okolí.   

 

TESCO POMOHLO SOCIÁLNÍ REHABILITACI VE SKRYJÍCH

Obchodní řetězec Tesco vyhlásil v rámci projektu „Tesco-pomáháme s vámi!“ 

soutěž o 50 000,- Kč, které může vyhrát nezisková organizace na konkrétní čin-

nost. Do této akce byly vybrány 2 projekty, pro které mohli zákazníci Tesca hla-

sovat. Ve společném hlasování Tesca Tišnov a Boskovice vyhrál projekt Sociální 

rehabilitace Skryje, kterému byl slavnostně předán 9. září 2015 od zástupce ob-

chodu Bc. Romana Mause šek na vyhranou částku. Za tuto získanou částku byl 

nakoupen dřevěný a obalový materiál, drobné ruční nářadí, barvy, štětce apod. 

Tyto pomůcky využijí uživatelé s mentálním postižením Sociální rehabilitace Skry-
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je na výrobu dřevěných hraček. Ty budou dělat radost našim nejmenším v před-

školních zařízeních a na dětské onkologii v Brně.

 Tímto děkujeme všem občanům, kteří pro tento záměr hlasovali. Umožnili roz-

víjet schopnosti a dovednosti uživatelů a výrobky udělat radost jiným lidem.

KULTURNÍ AKCE 2015

Koncert v Porta coeli, bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří

14. červen 2015

F. Mendelssohn-Bartholdy/Paulus - výběr z díla

Účinkující: Hana Škarková-soprán, smíšený pěvecký sbor RASTISLAV, MgA. Jan 

Král, doc. JAMU-klavír, Jaroslav Martinásek-dirigent
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Divadelní přestavení „Dívčí válka“

22. listopad 2015

Divadlo Prkno z Veverské Bítýšky pomohlo tišnovské charitě předvedením jedné 

z nejoblíbenějších divadelních komedií. Dívčí válka F. R. Čecha tak zajistila v kině 

Svratka skvělou atmosféru a plný sál rozesmátých tváří.
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Organizační struktura
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Sponzoři

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Alumid, s.r.o.

Dobešová Anastazie

Dostál Alois

Dvořáčková Helena

Dvořák Petr

Floriánová Lenka

Hájková

Havlíková Jana

Hoblová Jitka

Ing. Šímová Anna

Jacko Martin

Jakešová Drahomíra

Jebáčková Marie

Kalašová Hana

Krištofová

Křejčová Jana

manželé Kvíčalovi

Mazancová

Merta Oldřich

Miška trans s.r.o.

Mouka Tišnov, s.r.o.

Nechvátalová

Nováčková Marie

Nováková

Pivoňková

Plevová

Přikryl Ivan

Rašovský

Sáblík Milan

Seyfertová Jana

SH trans, s.r.o.

Siemens electric Machines, s.r.o.

Slabá Jana

Slezáková

Šindelář Pavel

Štěpánová Jana

Tepos-HJ Brno

Tomaňová

Tureček Pavel

Valach Rudolf

Vondrák Petr - Pevoplast

Zavřel Jiří

Zavřelová Marie

Zdraví, s.r.o.

instituce, města, obce
MPSV

Krajský úřad Jihomoravského kraje

MV ČR

Úřad práce Brno-venkov

Česká spořitelna, a.s.

Tesco, a.s.

ZŠ Dolní Loučky

Borač

Čebín

Černvír

Deblín

Doubravník

Drásov

Horní Loučky

Chudčice

Kaly

Kuřim

Lažánky

Lomnice

Lomnička

Nedvědice

Olší

Skryje

Slavkov u Brna

Šerkovice

Tišnov

Veverská Bítýška

Žďárec

Lažánky

Lomnice

Nedvědice

Olší

Šerkovice

Tišnov

Veverská Bítýška

Žďárec



  

Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost, anonymním dárcům 
i těm, kteří nechtějí být zveřejněni. 

Velké díky patří také našim zaměstnancům a dobrovolníkům.
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Ráboňova 116 • 666 01 Tišnov • Tel.: 534 008 133
e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz • www.tisnov.charita.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank 185897781/0600

OBLASTNÍ CHARITA 
TIŠNOV                


