Milí přátelé,
v minulé výroční zprávě jsme Vám předložili příběhy našich
klientů. Neméně důležití jsou však i naši zaměstnanci a dobrovolníci. Lidé, kteří dokážou citlivě pochopit obtíže druhých,
kteří jsou ochotni natáhnout pracovní dobu bez požadavku na
odměnu a podat pomocnou ruku prakticky v kteroukoli denní
či noční dobu. Lidé, kteří vidí a soucítí s člověkem, jeho nemocí
či problémy a dokáží pomáhat v různých nepříznivých životních
situacích. Právě jejím životním příběhům můžete prostřednictvím této výroční zprávy naslouchat.
A jak jsem se dostala k práci pro Charitu já? V roce 2007 jsem
využila náhodně objeveného inzerátu na dveřích kostela a vyměnila tehdejší lukrativní zaměstnání za nejistou pracovní budoucnost. Stala jsem se prvním zaměstnancem Oblastní charity
Tišnov a začala od ničeho, zjišťováním potřeb regionu, naslouchala jsem poptávkám po službách, zápasila s legislativou…
Nebylo to mnohdy vůbec jednoduché. Přesto jsem velmi pyšná
na to, že přes všechny obtíže jsme nyní nezisková organizace,
která v našem regionu nabízí již 8 služeb. Stejně jako pro ostatní zaměstnance je i pro mě nejdůležitější pomoc bližním, těm
nejpotřebnějším. A Vaše pochvala je pro nás všechny vůbec tou
největší odměnou.
Děkuji touto cestou Vám, kteří se jakýmkoliv způsobem a prostředky podílíte na podpoře charitního díla.

Ing. Marcela Dvořáková,
ředitelka Oblastní charity Tišnov
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CHARITNÍ AKCE 2016

3. 4. 2016

Divadelní představení
„Hrátky s čertem“

Amatérský soubor Divadelních kuriozit Lomnička předvedl
v sále TJ Sokol Doubravník pohádkovou komedii Hrátky
s čertem. Divadelní spolek je specifický tím, že v něm hrají
pouze muži. I proto nebyla nouze o vtipné a nepředvídatelné scény, které se vytvořily právě touto výjimečností.
Diváci, dobrovolným vstupným, herci, nenárokovaným honorářem, podpořili zařízení Chráněného bydlení ve Skryjích, kde klienti s mentálním postižením, našli v obci Skryje
svůj domov.

10. února –14. února 2016

Postní almužna

Období půstu, to je čas pro každoroční akci duchovní
formace „Postní almužna“. Čas, který nás vyzývá ke zklidnění, ztišení a k návratu k sobě samým.
Postní almužna je realizována prostřednictvím farností
a snahou Charity je spojit tak své síly v pomoci potřebným.
Papírové schránky „postničky“, které je možno si vyzvednout v kostele na Popeleční 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
2016 celkem 37 792 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.
Jménem Oblastní charity Tišnov a jménem všech, kterým
se díky Vám dostalo pomoci, děkujeme!

Tříkrálová sbírka

15. 5. 2016

Prohlídka Brna s průvodcem

Dobrovolníci OCH TI měli možnost navštívit Brno s prohlídkou kulturních památek. Zprostředkován byl průvodce, který sdělil různé zajímavosti, pro nás dosud neznámé.
Vystoupali jsme do věže kostela sv. Tomáše, odkud byl hezký výhled na Brno. Prošli Denisovými sady a zakončili na
Biskupském dvoře.

27. 9. 2016

Den Charity

V rámci Dne Charity jsme se veřejnosti prezentovali na náměstí v Tišnově prodejním, prezentačním a informačním
stánkem, kde si lidé mohli zakoupit některý z našich výrobků. Mohli si nechat také zdarma změřit krevní tlak.

V této tradiční charitní sbírce bylo zapojeno asi 1 200 dobrovolníků, kteří svým přáním štěstí, zdraví a pokoje vykoledovali částku 1 299 963 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky se z velké části vrací do oblastí,
kde byly finance vybírány a je určen převážně pro potřeby
daného regionu. Konkrétně jsme finance použili na nákup
zdravotních pomůcek, automobilu pro terénní službu, na
humanitární pomoc a podporu služeb OCH TI.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí
koledníků a také farnostem, obcím i dobrovolníkům.

CHARITNÍ AKCE 2016
5. října 2016 proběhla charitativní sbírka Koláč pro hospic.
Bylo prodáno 1 200 ks koláčů a výtěžek činil 39 523 Kč.
Koupí koláče v hodnotě 30 Kč mohli jednotlivci i zaměstnanci oslovených firem podpořit péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Díky laskavosti a zájmu široké
veřejnosti, mohou tito lidé prožít závěrečnou část života
v domácím prostředí své rodiny a blízkých za pomoci odborných pracovníků.

5.–6. 7. 2016

Den otevřených dveří ve Skryjích

V červenci na svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje se ve
Skryjích koná pouť. V tento den zařízení Chráněného bydlení pořádá také Den otevřených dveří, pro všechny poutníky a ostatní, kteří se chtějí podívat, co naši klienti dělají,
jak se jim ve Skryjích žije a co se během uplynulého roku
naučili. Pro návštěvníky si připravili občerstvení, ukázku
výroby svíček a šperků a samozřejmě komentované prohlídky zařízení.

Luxembourg

Chráněné bydlení Skryje obdrželo finanční příspěvek ve
výši 130 950 Kč z Lucemburska, kde se již více než 100 let
každoročně v předvánočním čase koná tzv. Mezinárodní
bazar (Bazar International de Luxembourg). Jednalo se
o velký předvánoční trh, na kterém se mají možnost představit národy z celého světa a přiblížit svou kulturu, zvyky
a to vše nejen proto, že je těší představit svou zemi, ale
hlavně proto, že touto aktivitou mají chuť pomoci těm,
kteří měli v životě méně štěstí a jsou jakkoliv postiženi či
znevýhodněni. Celý projekt funguje prostřednictvím dobrovolníků a za podpory sponzorů. Zisk z celého projektu je
každoročně rozdělen stovkám charitativních a jiných dobročinných organizací a my jsme měli to štěstí, že jsme se
mohli projektu zúčastnit a výše uvedená částka nám byla
schválena valnou hromadou organizace a zaslána pro potřeby našeho Chráněného bydlení. Z tohoto daru jsme pořídili zahradní nábytek, interiérový nábytek (posuvné dveře, botník, stůl, křesla), výtvarný a jiný potřebný materiál.

Návštěva hejtmana
Jihomoravského kraje
9. 6. 2016

5. 10. 2016

Koláč pro hospic

Dne 9. 6. 2016 navštívil v rámci pracovního výjezdu na Tišnovsko Chráněné bydlení ve Skryjích hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
I když nám počasí v tento den nepřálo a příjezd hejtmana
provázela letní bouřka, celá návštěva proběhla ve velmi
otevřené a přátelské atmosféře. Hejtmana přivítali zástupce obce, hasičů a Oblastní charity Tišnov, společně s klienty
zařízení. Součástí návštěvy byla kompletní prohlídka zařízení, která byla komentována přímo klienty, kteří hejtmanovi ukázali prostory, kde bydlí, pracují nebo tráví volný
čas. Hejtman Michal Hašek ocenil a poděkoval všem zúčastněným za to, jak je budova bývalé školky smysluplně
využívána jak pro klienty, tak i jako pracovní příležitost.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SKRYJE
A SOCIÁLNÍ REHABILITACE

„Velkou radost
mi dělá každý
posun v dovednostech
u klientů...“
Umět si sám nakoupit, spočítat si peníze, vyprat prádlo,
dojít si k lékaři - pro většinu z nás jsou to automatické
činnosti, které děláme každý den …. Ale ne každý má to
štěstí, že toto zvládne sám a má kolem sebe takové lidi,
kteří mu jsou ochotni a schopni pomoci… Měla jsem velké
štěstí, že jsem dostala šanci být každý den u toho, kdy se
lidé dostávají krůček po krůčku ke splnění svého snu být co
nejvíce samostatní. Během krátkého času se vytvořila kolem mne skupina skvělých lidí, kteří dokážou být těmto lidem oporou, mají chuť vymýšlet nové způsoby , jak klienty
dovést k samostatnosti a přitom v nich probouzet zdravé
sebevědomí se zachováním jejich důstojnosti a respektu
jejich okolí. Velkou radost mi dělá každý posun v dovednostech u klientů, za kterým se skrývá neskutečné množství trpělivosti, empatie a vytrvalé práce všech pracovníků
sociální rehabilitace. Zpětnou vazbou nad smyslem naší
práce je odezva nejen od rodin klientů, ale i veřejnosti,
která se s nimi setkává a dokáže vyhodnotit rozdíl mezi
tím, kdy klient do zařízení přichází a když už je schopen
využít to, co se u nás naučil.

Věra Dvořáková
vedoucí služeb

Chráněné bydlení Skryje
Vedoucí služby: Bc. Věra Dvořáková
Adresa: Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky
Tel.: 534 008 340 / Mobil: 734 860 771
Email:  vedouci.skryje@tisnov.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Služba je provozována nepřetržitě, celoročně.

Sociální rehabilitace Skryje
Vedoucí služby: Bc. Věra Dvořáková
Adresa: Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky
Tel.: 534 008 340 / Mobil: 734 860 771
Email:  vedouci.skryje@tisnov.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO–PÁ 7:00–17:00
Nepravidelně o víkendech a svátcích.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SKRYJE
A SOCIÁLNÍ REHABILITACE
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
počet klientů
kontakty
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
13
2367

počet lůžek

11
3962

počet lůžkodnů

intervence

6268

obložnost

98%

počet úvazků pracovníků
v přímé péči

2,66

počet úvazků pracovníků
v přímé péči

4,98

Pohled pracovníka na Sociální
rehabilitaci a Chráněné bydlení
Již od útlého dětství jsem chtěla být učitelkou. Vystudovala
jsem gymnázium, dostala se na vysokou, ale nakonec se rozhodla pro jinou školu… Člověka v životě potká dost situací,
ale nikdy neví, jestli se rozhoduje správně. Získává zkušenosti, neustále se sám učí a zjišťuje, co je a co není pro něj v životě důležité. Hledala jsem, čemu bych se mohla v životě věnovat, co by mi dávalo opravdu smysl, kde bych mohla uplatnit
vše, co jsem se doposud v životě naučila, ať už po pracovní
či osobní stránce. Hledala jsem dlouho… A osud tomu chtěl,
abych se dostala do Skryjí, do Chráněného bydlení se službou Sociální rehabilitace, kde se mi vlastně splnila moje
přání – pomáhat lidem, kteří to potřebují – lidem s hendikepem jako je mentální či tělesné postižení. Učit je věcem,
které ostatní považují za samozřejmost. Být lidem oporou,
pokud jsou nejistí, podpořit je v jejich názorech, že se mohou svobodně vyjádřit, ujišťovat je v tom, že se nemusí bát,
co jim ostatní řeknou, pomoci jim uskutečnit některá jejich
přání či potřeby, vést je tak, aby byli co nejvíce samostatní
a soběstační, ukázat jim, jak se co nejvíce přiblížit k běžnému
životu obyčejných lidí… A najednou mi vše začalo do sebe
zapadat. A vlastně jsem zjistila, že mě moje práce opět vrátila k mé původní myšlence stát se „učitelkou“. Není to vždy

jednoduché, ale když se podívám, jak naši klienti mají radost
a těší se z věcí, které se naučili a sami zvládli, vím, že moje
práce opravdu má smysl.

Radka Kovaříková

instruktorka a pracovník v přímé obslužné péči

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB ČAS
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Mému působení v Charitě předcházela relativně
dlouhá dráha v odvětví služeb a financí. Nicméně
shodou okolností jsem se dozvěděl o možnosti pracovat v Klubu Čas Tišnov. Byla to skvělá příležitost
změnit směr. Začít pomáhat mladým lidem. Tato
práce má v sobě mnoho důležitého, nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Už jen tím, že
dokáže posunout člověka za hranice jeho dosavadních schopností a dovedností. Dokáže ukázat, že
svět kolem nás umí řešit problémy a že na každém
z nás skutečně záleží.

Mgr. Richard Mašek, DiS.

vedoucí NZDM Klub Čas Tišnov

Klub Čas Tišnov
Vedoucí služby: Mgr. Richard Mašek, DiS.
Adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Mobil: 739 247 942
E-mail: nizkoprah@tisnov.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Ambulantní forma
TIŠNOV - Ráboňova 116, 666 01
ÚT
12:30–19:00
ST
12:30–18:00
ČT
12:30–19:00
PÁ
14:00–19:00
LOMNICE - nám. Palackého 16, 679 23
PO
12:30–17:30
ÚT
12:30–17:30
ČT
12:30–17:30
Terénní forma
ST
18:00–20:00

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB ČAS
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Cíl služby:
Klienti mohou aktivně a smysluplně trávit volný čas s přesahem do sociálních kompetencí. Dostávají se do konfrontací s ostatními klienty i pracovníky a učí se tak v bezpečném prostředí efektivně komunikovat za podpory cílené zpětné vazby pracovníků.
Klienti rozvíjí jemnou motoriku a dovednosti s ní spojené v rámci pravidelných výtvarných dílen. Často se setkají s rukodělnou či
výtvarnou technikou, která je pro ně nová, netradiční a inspirující.
Klienti mají možnost zažít (ne)tradiční zážitek ve vrstevnické skupině. Pro některé je to jejich první životní zkušenost s danou
aktivitou (drakiáda, výlet do bazénu, bowling, nocování pod širákem na zřícenině atd.) Můžou ukázat dětem jiný směr či smysl
života. Naučit je trávit čas tak, aby je bavil a měl smysl. (L.Š.)

ÚSPĚCHY KLUBU ČAS
1) Prodejně-prezentační akce „Adventní trhy Tišnov a Lomnice“- měli jsme možnost prezentovat výrobky uživatelů a získat tak finanční prostředky, díky jimž můžeme uživatelům
zpestřit nabídku klubu o finančně náročnější aktivity (např.
bowling).
2) Zintenzivnili jsme supervizní setkání, zařadili i formát
„bez vedoucího“ - většina pracovníků hodnotí supervizi jako
přínosnou zejména v oblasti upevňování vztahů v rámci
týmu, posílení důvěry v týmu, zkvalitnění komunikace.
3) Akce „outdoor“, pořádané jednak v  „sportovním“ duchu
(bowling, bazén, fotbalový turnaj), které měly za úkol rozvíjet sportovního i týmového ducha. Uživatelé se mohli radovat ze sladkého vítězství - a jednak, zejména v letních měsících ve „výletním“ duchu - možnost v bezpečném prostředí
za účasti pracovníků zdravě rozvíjet vztahy s vrstevníky. Tyto
akce dávají přirozený prostor ke komunikování a zpracovávání aktuálních témat klientů, akce samotné přinášejí různorodé situace, ve kterých se uživatelé učí fungovat v bezpečném prostoru za přítomnosti pracovníků klubu.
4) Akce „indoor“ např. rukodělné aktivity, promítačky filmů - dávají uživatelům možnost jednak rozvíjet své tvůrčí
dovednosti, soustředění, motoriku, ale také prostor pro sdílení a řešení témat, střetů názorů, příp. konfliktů které při
tvorbě přirozeně vznikají. Přítomnost pracovníka garantuje
řešení v bezpečném prostředí v rámci pravidel klubu (bez násilí, bez urážek).
5) Postřeh: Hodně vnímám, že pracovník je na klubu pro klienta. Někteří klienti postrádají ve svém životě možnost sdílet
svoje problémy jak mezi vrstevníky, tak například doma. Někteří oceňují, když můžou své problémy s pracovníkem sdílet
mezi čtyřma očima. Jsou rádi, když se můžou prostě... vykecat, posdílet, vnímat, že je někdo poslouchá. Někteří čekají,
až jestli se klub vyprázdní, aby mohli s pracovníkem mluvit.
(J.K.)

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
počet klientů
kontakty

151
2142

intervence

5029

počet úvazků pracovníků
v přímé péči

3,47
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Statistika 2016
Počet klientů: 31
U klientů odpracováno: 3 481 h
Počet hodin na cestě: 589 h
počet úvazků pracovníků
v přímé péči : 3,67

Odlehčovací služba
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS.
Adresa: Ráboňova 116 , 666 01 Tišnov
Mobil: 739 389 132
E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz

Provozní doba
PO
7:00–11:30		
ST
7:00–11:30		
PÁ
7:30–11:00

12:30–15:30
12:30–15:30

V terénu je služba poskytována od pondělí
do pátku vždy 7:00–16:00 hodin.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Postřehy zaměstnanců:
• Mám dobrý vztah ke starým lidem. Práce pečovatelky mě,
i přes všechny těžkosti, naplňuje radostí. Těší mě být v kontaktu s lidmi, kteří jsou rádi, že jim někdo pomůže. Setkávám
se s různými příběhy lidí a jejich rodin, získávám tak i zkušenosti do osobního života. Smysl práce vidím v tom, že člověk
s pomocí pečovatelky může zůstat doma a zažít ještě mnoho
radostného.
• Být pečovatelkou je pro mne pracovní příležitost i výzva.
Těší mě, že mohu ke každému klientovi přistupovat dle jeho
potřeby. Pomáhám ráda rodinám ve snaze ponechat si své
blízké doma - v přirozeném prostředí. Mám radost, když se
zlepší nejen zdravotní stav klientů, ale i kvalita v prožívání,
třeba díky běžným úkonům péče i dobrou náladou a pozitivním přístupem.
• Proč dělám práci pečovatelky? Protože tahle práce má smysl! Chci pomáhat starým a nemocným lidem a mohu jim svojí
péčí dodat aspoň trochu jistoty. A hlavně mě tato práce baví.
• Tato práce mi dává pocit, že jsem někomu prospěšná a pokud si od klientů odnáším úsměv a poděkování, myslím, že
má práce smysl. Klienti často řeší i osobní problémy a pomůže
jim, když je někdo vyslechne a chvíli je tu „jen pro ně“. Práce
je mnohdy fyzicky i psychicky náročná, ale je to kompenzováno spokojeností klientů, že mohou zůstat ve svém domově.
• Celý život pracuji s lidmi. Práce u Charity mě naplňuje, protože je různorodá. Je pro mě inspirující a naplňující, když
je na klientech vidět, že jsou rádi, že za nimi pečovatelka
přijede. Často je jediná, koho za celý den vidí. Těší mě dělat
klientům společnost a pomáhat jim žít důstojným životem
i ve vysokém věku.
• Jsem ráda, že jsem našla své místo v domácí terénní péči.
Myslím, že v současné době je v naší společnosti potřebná
a smysluplná. Klienti mají možnost za pomoci pečovatelky
zvládat své nelehké životní situace v domácím nebo rodinném prostředí, kde mají k dispozici svůj standard, na který byli zvyklí v době plného zdraví. Práce s těmito lidmi mě
naplňuje, ráda jim pomáhám a těší mě každý den, kdy jsou
prostřednictvím naší péče spokojení.
• Práce pečovatelky se mi líbí, je smysluplná. Vidět úsměv na
tváři seniora, kdy se mu povede byť jen malý úspěch, je velice
motivující.
• Práce mě baví, je různorodá, s různými lidmi, na různých
místech, v různých situacích. Není stereotypní a je příjemné
vidět, že jsou klienti rádi a spokojení, když za nimi přijedu.

Cíl služby:
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 jiným důležitým aktivitám.

Postřeh vedoucí:

Poptávka po péči stále narůstá a je velmi obtížné, někdy
i nemožné, uspokojit všechny zájemce o službu. Mrzí nás, že
někdy musíme odmítat zájemce z kapacitních důvodů. Jsme
rádi, když jsou klienti spokojení a doporučí naši službu dalším potřebným.
V současném společenském žebříčku pozice pečovatelek
stojí spíše na nižších stupních a je podhodnocována,
často lidé ani nemají představu, co vše obnáší a jak je
náročná. Pro ty, kteří tuto
službu potřebují, aby mohli svůj život prožívat důstojně ve svém přirozeném
prostředí, je to však pozice
velmi potřebná a mnohdy
nedocenitelná. Ač to bude
znít zvláštně, tak jsme rádi,
když u nás klient ukončí
službu, protože ji nepotřebuje a je schopen si vše kolem sebe zajistit sám.
Přejeme všem, aby se těšili dobrému zdraví a naši
službu nepotřebovali a pokud ano, aby jim byla prospěšná a pomohla ke zkvalitnění života.

Lenka
Sodomková
vedoucí pečovatelské
a odlehčovací služby
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

„Slova útěchy,
porozumění
a povzbuzení
jsou pro nemocné
velkou motivací...“

Jsem zdravotní sestra. Denně usedám za volant a vyrážím
za našimi klienty do jejich domovů. Našimi klienty jsou nemocní různého věku, akutně i chronicky nemocní, imobilní
pacienti a nemocní s obtížnou dostupností lékařské péče.
Veškeré výkony, které u klientů v domácím prostředí provádíme, musí být indikované obvodním lékařem nebo
ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace.
Mezi nejčastější výkony patří odběr biologického materiálu, aplikace injekcí, infuzí (pouze do podkoží), měření
krevního tlaku, pulzu, glykémie, převazy ran různé etiologie, péče o močové katetry, stomie a jiné drény, ošetřovatelská rehabilitace, nácvik aplikace inzulínu, péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění.
Výkony jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
klienti za naši péči nic neplatí.
Naše práce přináší nemocným nejen úlevu od zdravotních
problémů, ale mnohdy posune nemocné dopředu i po
stránce sociální a psychické. Slova útěchy, porozumění
a povzbuzení jsou pro nemocné velkou motivací do dalšího boje s nemocí. Velkým díkem, za naši nelehkou práci,
je pak pro nás nejenom zlepšení celkového zdravotního
stavu nemocného, ale také spokojenost našich klientů
a jejich rodinných příslušníků s naší péčí.

Zuzana Švábová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby

Ošetřovatelská služba
Vedoucí služby: Zuzana Švábová
Adresa: Králova 1742, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 779
Mobil: 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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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Cíl služby:
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí péči občanům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře. Zkušené registrované zdravotní sestry zajišťují zdravotnickou péči 24 hodin denně, služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Projekt Charitní ošetřovatelská služba přešel v červenci 2008 pod vedení Oblastní charity Tišnov. CHOS
byla zřízena a dlouhá léta spravována Oblastní charitou Rajhrad, za což jí patří nemalý dík.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
počet klientů

369

počet návštěv

11 024

počet zdravotních úkonů

21 142

počet úvazků pracovníků
v přímé péči

6,5
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Statistika 2016
Počet klientů: 120
U klientů odpracováno: 12 636 h
Rozvezeno obědů: 8 130 obědů
Počet hodin na cestě: 3 475 h
počet úvazků pracovníků
v přímé péči : 9,88

Pečovatelská služba
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS.
Adresa: Ráboňova 116 , 666 01 Tišnov
Mobil: 739 389 132
E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA:
PO
7:00–11:30		
ST
7:00–11:30		
PÁ
7:30–11:00

12:30–15:30
12:30–15:30

V terénu je služba poskytována od pondělí
do pátku vždy 7:00–16:00 hodin.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Cíl služby:
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 jiným důležitým aktivitám.
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PORADNA PORTA TIŠNOV

„...každý
se občas octne
v situaci, kdy sám
potřebuje poradit...“

Již na škole jsem měla možnost zkusit si práci v poradně.
Poradenská práce mi připadala opravdu zajímavá, proto jsem se rozhodla v ní pokračovat. Líbí se mi, že se zde
mohu setkat s různými lidmi, kteří mají rozličné životní
příběhy. Věřím, že moje práce má smysl, protože každý se
občas octne v situaci, kdy sám potřebuje poradit nebo se
svěřit se svými potížemi.

Ivana Hájková, DiS.
vedoucí poradny

Poradna Porta
Vedoucí služby: Ivana Hájková, DiS.
Adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Tel.: 534 008 134
Mobil: 731 453 275
E-mail: poradna@tisnov.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA:
PO  	 7:30–11:30		
ÚT
9:00–11:30
ST
7:30–11:30		

12:00–17:00
12:00–16:00

PORADNA PORTA TIŠNOV
Cíl služby:
Posláním Poradny Porta Tišnov je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo kterým
tato situace bezprostředně hrozí, a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami. Prostřednictvím služby zvyšujeme právní
vědomí, samostatnost, znalosti

PORADNA
počet klientů
kontakty
intervence
počet úvazků pracovníků
v přímé péči

169
250
887
0,554
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

„Proč dělám
tuto práci?
Protože ji lidé
potřebují.“

Proč dělám tuto práci? Protože ji lidé potřebují. Pro pěkný pocit ze smysluplné práce. Pro milá setkávání a společně nalézaná řešení. Klienti se ocitají v nelehké životní
situaci. Jsou vážně nemocní nebo těžce onemocní někdo z jejich blízkých. Zapůjčení kompenzační pomůcky
usnadní péči rodině a může podpořit celkový zdravotní
stav potřebného.

Šárka Blatná

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vedoucí služby: Šárka Blatná
Adresa: Ráboňova 116, 666 01 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.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Cíl služby:
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 uživatele, 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.
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SPONZOŘI A DÁRCI
Firmy, organizace, nadace, fyzické osoby:
Alumid, s.r.o. , Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Art Periscope,
Dar Charita ČR-T-Mobile, Dar z konta sv. Anežky, Dítě František,
Mgr. Eliška Holešinská Windová, Bazar International de Luxembourg, Hanasen,
z.s., Havranová Petra, Henkel ČR, spol.s.r.o., Jacko Martin, Jebáčková Marie,
Kozelek Oldřich, manželé Kvíčalovi, Merta Oldřich, Mouka Tišnov, s.r.o., Nadace
VIA – Darujme, Nadační fond ALBERT, Roháček Karel, Siemens Electric Machines,
Štěpánová Marta, Thuasne ČR s.r.o, TYCO ELECTRONICS CZECH, s.r.o., ZŠ Dolní
Loučky, ČSOB Pomáhá regionům

Obce, města, instituce:
Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Čebín, Černvír,
Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory,
Horní Loučky, Hradčany, Chudčice, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Lažánky,
Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka,
Níhov, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Sentice,
Skalička, Skryje, Slavkov u Brna, Strhaře, Svatoslav, Šerkovice, Štěpánovice,
Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Veverská Bítýška,
Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec, Železné

Instituce:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, MZ ČR, Úřad práce Brno-venkov

SPONZOŘI A DÁRCI
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
NÁKLADY (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

778,82

Spotřeba dlouhodobého majetku

469,16

Spotřeba energie

285,75

Spotřeba pohonných hmot

359,53

Opravy a udržování

168,10

Cestovné

17,90

Náklady na reprezentaci

9,26

Služby

1 037,86

Mzdové náklady vč. odvodů na soc. a zdrav. poj.

12 991,44

Ostatní náklady

241,93

Odpisy

478,64

Náklady celkem

16 838,39

VÝNOSY (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky

0,38

Tržby z prodeje služeb

7 053,06

Tržby za prodané zboží

0,99

Dary a sbírky
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
Dotace Ministerstva zdravotnictví

719,60
5 866,30
268,47

Dotace Jihomoravského kraje

1 143,43

Dotace obcí

1 645,74

Dotace úřadu práce

30,00

Jiné ostatní výnosy

344,45

Výnosy celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

17 072,42
234,03

