




ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
ohlížím se za rokem 2017, jako za posledním uceleným rokem 
mého působení v Oblastní charitě Tišnov a zároveň 11. rokem 
fungování Oblastní charity Tišnov. S radostí mohu konstatovat, že 
se podařilo za tuto dobu vybudovat funkční služby, na které jsme prá-
vem hrdi. Podrobnější informace se o nich dozvíte na dalších stranách 
této výroční zprávy.

Když jsem v roce 2007 tuto Charitu zakládala, měla jsem několik otazníků. Co se dokáže? Jak se vyrovnáme v tu 
dobu s novým zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., kdy musí pracovníci splňovat povinné vzdělání? 
Najdeme zaměstnance do Oblastní charity Tišnov? Dokážeme zaregistrovat ,nějaké sociální služby a jaké jsou 
vůbec potřeby v dané lokalitě? Budou na náš záměr slyšet starostové 69 měst a obcí (ORP Kuřim a Tišnov) na 
tišnovském děkanství? Seženeme dostatek fi nancí? Jak nás budou vnímat obyvatelé? Co řeknou na církevní 
neziskovou organizaci?
Ze všeho mně šla hlava kolem!

Dnes ale mohu konstatovat, že se podařilo tolik, že si to nikdo z nás ani nedokáže uvědomit! Z nulového rozpočtu 
činí rozpočet za rok 2017 téměř 19 milionů Kč, které musíme každoročně sehnat. Práci u nás našlo 66 zaměst-
nanců, jejichž osobní náklady činily 14,5 milionu Kč. Tato fakta jsou důležitá, ale nejdůležitější je z mého pohledu 
to, kolika lidem jsme pomohli a bez naší pomoci by nemohli zůstat ve svých domovech! To je pro mě ta nejvíc 
uspokojující informace a z tohoto důvodu nelituji hodin navíc strávených v zaměstnání, vysilujících jednání, po-
vinnosti věnovat svůj čas i o víkendech, omezeného soukromí, protože potřebnost lidí se nedá naplánovat do 
nějaké pracovní doby. Tuto velice náročnou a vyčerpávající práci jsem ráda dělala proto, aby jiní byli spokojení a 
bylo o ně postaráno ve chvíli, kdy už sami toho tolik nedokážou. Počty klientů za minulý rok se dozvíte u jednot-
livých služeb. Kolik jich bylo za celé „moje“ období, to ještě třeba do mého odchodu spočítám.

K tomuto výsledku pomáhal tým velice schopných a úžasných spolupracovníků! Jak se jim vedlo ve službách jimi 
řízených popisuje obsah dalších stránek.
Děkuji všem za vše!

Ing. Marcela Dvořáková
ředitelka Oblastní charity Tišnov
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CHARITNÍ 
AKCE 2017

JIŽ 10 LET POMÁHÁME ANEB OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV SLAVILA 10 LET EXISTENCE.

Toto krásné 
výročí se prolínalo všemi 

akcemi roku, na kterých si Charita 
připomněla své začátky a s velkou 

vděčností i pokorou pohlédla na své úspěchy 
v oblasti poskytování sociálních služeb. 

Pomoc lidem v nouzi je posláním a zároveň 
motivací k další charitní činnosti.

Oblastní charita Tišnov děkuje všem, kteří s ní 
desáté výročí oslavili. Srdečné poděkování pa-
tří donátorům, dárcům, sponzorům, partnerům, 
dobrovolníkům, zaměstnancům, všem, kteří se 

podílí na společném charitním díle. 

Jen díky vám tu může Charita být 
pro všechny lidi v nouzi, kteří 

si vlastními silami 
nepomohou.

Tradiční charitní sbírka, která spojuje srdce lidí. Koledníci každoročně přinášejí poselství ra-
dosti, lásky a pokoje do mnohých domovů. V oblasti tišnovského děkanství vyšlo do ulic na-
vzdory tuhým mrazům 1 280 koledníků.
Celková částka, která byla štědrými dárci věnována činí 1 462 197 Kč 
Tato čísla ukazují, že mnohým z nás není lhostejný osud lidí, kteří se ocitnou v nepříznivé život-
ní situaci. Jak říká jedna z kolednic, paní Lenka: „Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy 
bude podobnou pomoc potřebovat. Právě proto chci svůj čas věnovat Tříkrálové sbírce, která 
je pro nás pro všechny tak důležitá.“
 Získaná částka byla použita na podporu Charitní ošetřovatelské služby 

a Pečovatelské služby koupí automobilu, díky kterému se zlepšila dostup-
nost ke klientům. Dále na vybavení skladu humanitární pomoci, humani-

tární pomoc u nás i v zahraničí a pomoc lidem v sociální nouzi. Sbírka 
podpořila také další služby OCH Tišnov.

Poděkování patří všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí kole-
dníků, také farnostem, obcím i dobrovolníkům.

Tříkrálová
sbírka

1.–15. 1. 2017
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filmové 
představení 
pro dobro-
volníky
6. a 7. 3. 2017

Postní 
almužna
1. 3. – 23. 4. 2017

Divadelní představení 
„Charitativní improshow“ 
– oslava 10. výročí 
Oblastní charity Tišnov
21. 5. 2017

Jako velké poděkování proběhlo fi lmové 
představení v kině Svratka v Tišnově. Kino 
ožilo smíchem koledníků Tříkrálové sbír-
ky, převážně dětských diváků. Rodinný 
fi lm Psí poslání se líbil i přítomným rodi-
čům i prarodičům. Byly rozdány drobné 

dárky, všichni si užívali společné chvíle a 
oslavili také 25. výročí založení Diecézní 

charity Brno. 

V postním období, které následuje po masopustním čase, je možno zaměřit svou mysl a srdce 
na potřebné okolo nás. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Návrat ke starobylé křesťanské tra-
dici – almužně, nás navrací k sobě samým. Patří k odvěké touze člověka pomáhat a proměňovat 
dobré myšlenky ve skutky. 
Postní almužna je akcí duchovní formace, která je realizována prostřednictvím farností. 
Papírové schránky „postničky“ je možno vyzvednout v kostele na Popeleční středu a 
slouží k uložení peněz za požitky, které je možné si během půstu odepřít.
Peníze, které byly získány v Postní almužně pomáhají lidem v nouzi a každý může 
svými preferencemi podpořit různé záměry, které jsou uvedené na „postničce“.
V tišnovském děkanství činil výtěžek Postní almužny 2017 celkem 
43 009 Kč.

V rámci oslav 10. výročí založení OCH Tišnov proběhlo divadelní předsta-
vení spolku PolenoImpro plné improvizačních skečů. Celý večer se nesl 
v duchu humoru a spontánní zábavy. Hosté byli obdarováni perníkovými 
sluníčky vyrobenými studenty Střední odborné školy Fortika.
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Skryje, obec uprostřed nádherné přírody, oáza klidu, místo, kde našli svůj domov 
klienti Chráněného bydlení. Renovovaná zahrada se nabízí k pořádání akcí, jako 
je pravidelné setkání zaměstnanců a přátel Charity. Mnozí z nich se v běžném 
provozu téměř nepotkají, proto jsou tato setkání vítaná a pro všechny důležitá.

Setkání zaměstnanců, 
příznivců a přátel 

Oblastní charity Tišnov
23. 6. 2017

Obyvatelé a pracovníci Chráněného bydlení a Sociální re-
habilitace Skryje se aktivně podíleli na přípravě programu 

celého dne. Ten se koná tradičně v den pouti sv. 
Cyrila a Metoděje a vítá všechny zájemce, kteří 

chtějí vědět, jak se bydlí v Chráněném bydle-
ní uprostřed přírody a co všechno je možné 
dokázat.
Bylo možné si prohlédnout celé zařízení i fo-
tografie z jeho aktivit, ukázky výrobků Sociální 

rehabilitace a během odpoledne s klienty posedět 
a popovídat u dobré kávy a drobného občerstvení.

Den 15. září 2018 se nesl v duchu oslav 10. výročí Oblastní charity Tišnov, kterých se účastnili také 
zástupci dalších oblastních charit Biskupství brněnského a vedení Diecézní charity Brno. Ve večerních 
hodinách byl zahájen koncert vokálního sextetu pod vedením Báry Pavlišové za klavírního doprovo-
du Dady Klementové. Venkovní prostory restaurace U Palce v Tišnově byly vítaným prostředím pro 
všechny zúčastněné. Koncertem Charita poděkovala všem lidem, kteří ji potřebují, jejich 
rodinám, pracovníkům a všem, kteří si váží tvrdé práce čtyřiceti pěti cha-
ritních zaměstnanců. Společně strávené chvíle s příznivci Charity jsou 
pro všechny důležité a cenné. Svými zkušenostmi jsou vzájemně 
obohacováni a podporováni. Pro zaměstnance i klienty je to motiva-
cí „jít dál“. OCH Tišnov děkuje všem, kteří s ní výročí oslavili.

Den otevřených dveří 
v Chráněném bydlení 

Skryje
5. 7. 2017

Koncertní 
představení 

vokálního 
sextetu
15. 9. 2017
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Den 
Charity
23. 9. 2017

Koláč 
pro hospic
4. 10. 2017

Pečuji 
doma 
o člena 
rodiny
21.11.2017

V rámci Dne Charity se služby prezentovaly na náměstí v Tišnově. 
Pro veřejnost byl připraven informační, prezentační a prodejní stá-
nek. Zájemci si mohli zakoupit výrobek klientů Charity a získat 
mnohé informace o činnosti celé organizace také 
v souběžně probíhajícím Dni otevřených dve-
ří. Zdravotní sestry nabízely zdarma měření 
krevního tlaku.

Veřejná sbírka, která upozorňuje na problematiku paliativní a hospicové 
péče. Již několikátým rokem je významně podpořena mnoha firmami  
z Tišnova a okolí, kde probíhá prodej tamním zaměstnancům.
Zapojují se také studenti a další dobrovolníci, kteří procháze-
jí městem, nabízejí lidem koláče a předávají informace. 
Zájemci mohou podpořit hospicovou péči koupí koláče 

v hodnotě 30 Kč.
Získaná částka 30 303 Kč podpoří péči  

o terminálně nemocné v Tišnově a okolí.
OCH Tišnov děkuje všem zúčastněným za pomoc ve snaze 

o smysluplný a snesitelný život svých klientů. Prostřednictvím charitních slu-
žeb je dbáno na to, aby všichni kolem umírajících respektovali jejich jedineč-
nost a porozuměli tomu, že i z těžkých dob lze čerpat radost a sílu.

Jsou lidé, kteří o své blízké pečují doma. Především pro ně byla určena přednáška  
v prostorách SŠ a ZŠ Tišnov s praktickými ukázkami přímé obslužné péče.
Zájemci se přišli podělit o své zkušenosti a shlédnout názornou ukázku 
polohování s možností vyzkoušet si manipulaci s imobilním člověkem. 



 Proč by tato 
 služba měla 
 existovat?
•  Pomáhá lidem setrvat 
 v jejich přirozeném prostředí.
•  Lidé začínají chápat rozdíl mezi 
 sociální, zdravotní a komerční 
 službou.
•  Služba má dobré jméno, řada 
 klientů nás oslovuje na 
 doporučení známých, kteří 
 službu využívali a mají 
 dobrou zkušenost.

vedoucí Pečovatelské 
i Odlehčovací služby 
Lenka Sodomková

je jednou z největších služeb v rámci 
Oblastní charity Tišnov. V posledních 

letech významně stoupá poptávka
po péči a je velmi obtížné, v podstatě 

nemožné, uspokojit všechny zájemce. 
Vždy je důležité zkoumat sociální 

potřebnost zájemce a zkoumat, 
zda právě pečovatelská služba může 

tyto požadavky zajistit.

PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA
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Pečovatelská
služba
s radostí...

7

Pečovatelská služba nesmí nahrazovat komerční služ-
by a zdravotní péči. Často se setkáváme s tím, že v 
povědomí obyvatel, je pečovatelská služba chápána 
jako úklidová či dovážková služba. Tak tomu skutečně 
není, a především v oblasti úklidu je třeba kontaktovat 
příslušné úklidové služby v daném regionu. Stejně tak 
nemohou pečovatelky zajišťovat zdravotní péči, tzn. ne-
mohou dělat převazy, aplikovat injekce, dávkovat léky 
atd. Pokud klient potřebuje tuto péči, je nutné domlouvat 
se s obvodním lékařem a navázat spolupráci s Charitní 
ošetřovatelskou službou OCH Tišnov. 

Služba je terénní, tzn. poskytuje se u klientů v domác-
nosti. Nemáme k dispozici pobytové zařízení a nemůže-
me zajistit ubytování klientů.

 Počet klientů 121 (77 žen, 44 mužů)

 Počet osobohodin 12 286 h

 Počet hodin na cestě 3 670 h

 Počet úvazků pracovníků  9,56

    v přímé péči 

 Počet dovozu obědů 10 075 ks

Cíle služby
Poskytovat kvalitní, finančně, časově  
i místně dostupnou službu, která podpoří 
samostatnost uživatele, v maximální míře 
zachová jeho dosavadní způsob života  
a umožní tak uživateli co nejdelší setrvání  
v jeho přirozeném prostředí. Současně 
usilujeme o podporu přirozených sociálních 
vazeb uživatele.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba 
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS.
Adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Mobil:  739 389 132
E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz
Péče u klientů
Po – pá:  7:00-16:00 h 
 (mimořádně v časech dle dohody)
Provoz kanceláře tišnov
Po 7:00-11:30 h 12:30-15:30 h
St 7:00-11:30 h 12:30-15:30 h
Pá 7:30-11:00 h
Provoz kanceláře veverská bítýška
Městys Veverská Bítýška, Na Městečku 72, 664 71
Čt 9:00-11:00 h 
 (každý první čtvrtek v měsíci)



 Služba
• je podporou rodin, které se 
 starají o své blízké tak, aby 
 měly možnost si od péče 
 odpočinout,
• může být pro samotného klienta 
 významnou oporou při udržení 
 jeho životního standardu,
• pomáhá předcházet tomu, aby 
 musel klient pobývat v ústavním   
 zařízení a mohl co nejdéle 
 setrvat v přirozeném prostředí 
 se svými blízkými.

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
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Odlehčovací služba je velmi podobná službě pečova-
telské. Je však určena především pro osoby, o které 
trvale pečuje rodina či blízké osoby a potřebují si od 
péče odpočinout nebo pokrýt dobu, kdy péči nemohou 
zajistit. Službu poskytujeme u klientů v domácnosti. 
Zůstávají ve svém přirozeném prostředí a nejsou zby-
tečně vystresováni ze změny prostředí a osob. V rámci 
odlehčovací služby je péče zpravidla delších časových 
úseků. U klientů jsou prováděny i sociálně terapeutické 
činnosti či nácvik sociálních, motorických či psychic-
kých schopností a dovedností. Důležité je podporovat 
klientovu samostatnost a dopomáhat mu s tím, co sám 
nezvládne. Odlehčovací služba nesmí suplovat to, co 
klient zvládne sám.

Služba je terénní, tzn. poskytuje se u klientů v domác-
nosti. Nemáme k dispozici pobytové zařízení a nemů-
žeme zajistit ubytování klientů.

 Počet klientů 30 (7 mužů, 23 žen)

 Počet osobohodin 3 839 h

 Počet hodin na cestě 574 h

 Počet úvazků pracovníků  4,02

    v přímé péči 

Cíle služby
Aktivizovat uživatele za účelem udržení, 
eventuálně 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. 

Odlehčovací služba

odlehčovací služba 
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS.
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Mobil:  739 389 132
E-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz
Péče u klientů
Po – pá:  7:00-16:00 h 
 (mimořádně v časech dle dohody)
Provoz kanceláře tišnov
Po 7:00-11:30 h 12:30-15:30 h
St 7:00-11:30 h 12:30-15:30 h
Pá 7:30-11:00 h
Provoz kanceláře veverská bítýška
Městys Veverská Bítýška, Na Městečku 72, 664 71
Čt 9:00-11:00 h 
 (každý první čtvrtek v měsíci)

Odlehčovací služba
s radostí...



Cíl služby
Pomáhat a podporovat uživatele 
v jejich nepříznivé životní situaci 
uspokojovat svoje bio-psycho-
-sociální a spirituální potřeby 
s ohledem na poskytované 
činnosti tak, aby mohli žít 
plnohodnotným a celistvým 
životem.

vedoucí 
Věra Dvořáková

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
SKRYJE
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Chráněné bydlení 
Skryje

11

Chráněné bydlení Skryje je pobytová služba pro klienty 
s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením 
tělesným od 18 let. Služba se poskytuje lidem, kteří touží 
po samostatném bydlení, ale jejich současná situace jim 
to neumožňuje. Klienti se v zařízení učí samostatnosti  
v těch oblastech, které jsou důležité pro tento životní 
krok – řízení financí, nákupy, zajištění stravy, kontakt  
s úřady a lékaři atd. Klienti se krok po kroku těmto  
dovednostem učí za pomoci a podpory pracovníků, kteří 
jsou k dispozici 24 hodin denně. 

Tato služba je poskytována v obci Skryje u Tišnova,  
která je vyhledávaná klienty, kteří mají zájem o klidné 
prostředí s malým počtem klientů.

Během roku 2017 klienti navštěvovali kulturní 
akce v okolí, např. koncerty, ochotnická diva-
dla, kina, poutě apod. Nechyběla účast na For-
manském dnu a na pouti ve Skryjích, při které 
se realizoval Den otevřených dveří, kde  měla 
veřejnost možnost si prohlédnout zařízení a ob-
čerstvit se koláči upečenými klienty. Na podzim 
byl podniknut výlet se všemi uživateli do podob-
ného zařízení v Tavíkovicích, kam se odstěhoval 
jeden z klientů. Výlet byl obohacen prohlídkou 
pivovaru v Dalešicích. Během roku se naskytla 
spousta možností využít volný čas k procházkám 
a poznávání okolí, které je ve Skryjích opravdu 
nádherné.

 Počet klientů 11

 Počet lůžkodnů 3 984

 Obložnost 99 %

 Počet úvazků pracovníků  4,76

    v přímé péči 

Chráněné bydlení 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.

Procházky
okolní
přírodou



 Proč by tato 
 služba měla 
 existovat?
•  Pomáhá lidem setrvat 
 v jejich přirozeném prostředí.
•  Lidé začínají chápat rozdíl mezi 
 sociální, zdravotní a komerční 
 službou.
•  Služba má dobré jméno, řada 
 klientů nás oslovuje na 
 doporučení známých, kteří 
 službu využívali a mají 
 dobrou zkušenost.

vedoucí Pečovatelské 
i Odlehčovací služby 
Lenka Sodomková

je jednou z největších služeb v rámci 
Oblastní charity Tišnov. V posledních 

letech významně stoupá poptávka
po péči a je velmi obtížné, v podstatě 

nemožné, uspokojit všechny zájemce. 
Vždy je důležité zkoumat sociální 

potřebnost zájemce a zkoumat, 
zda právě pečovatelská služba může 

tyto požadavky zajistit.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
SKRYJE
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REHABILITACE
SKRYJE

SOCIÁLNÍ 

Sociální rehabilitace 
Skryje je ambulantní služba 

pro klienty s mentálním postižením 
nebo v kombinaci s postižením tělesným 
od 18 let. Služba se poskytuje lidem, kteří 
chtějí zvládat samostatně běžné činnosti 

a naučit se pracovním a sociálním návykům. Klienti 
se ve službě učí a upevňují sociální dovednosti, kte-
ré jsou potřebné pro jejich sociální začleňování. Tyto 

dovednosti se učí formou nácviků za podpory 
pracovníků, kteří jsou v těchto činnostech 

odborně vzděláváni. Služba je poskytována 
v obci Skryje u Tišnova v budově 

Chráněného bydlení.

12 pálení 
čarodějnic



máme rádi
zvířata

vyrábíme 
kostky

klient sociální
rehabilitace
v dílně

Během roku se klienti účastnili vzdělávacích akcí, např. 
návštěv muzeí, přednášek od záchranných složek apod. 
Služba se prezentovala na společenských akcích v oko-
lí, kdy klienti s pracovníky poskytovali informace o služ-
bě a ukázali výrobky, které vytvořili v rámci rukodělných 
činností. 

Během celého roku probíhaly návštěvy a vzdělávací 
akce od dobrovolníků z přirozeného sociálního prostředí 
na témata, která klienty zajímala a mohli si tím rozšířit 
svoje znalosti.

 Počet klientů 12

 Kontakty 2 504

 Intervence 6 278

 Počet úvazků pracovníků  2,64

    v přímé péči 

Cíle služby
Rozšiřovat a zlepšovat dovednosti uživatelů 
v oblastech pracovního uplatnění, samostat-
ného bydlení, využití volného času a dalšího 
vzdělávání tak, aby byl podpořen přirozený 
rozvoj jedince v dospělém věku.

Sociální rehabilitace
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.
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Proč péče 
v domácím
prostředí
• přispívá k časnějšímu uzdravení
• snižuje riziko komplikací
• zkracuje pobyt v nemocnici
• pozitivně ovlivňuje psychiku 
 nemocného a rodinných 
 příslušníků

vedoucí 
Zuzana
Švábová

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA
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Jedná se o službu, která zajišťuje zdravotní péči v do-
mácím prostředí nemocného.
Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry, které dojíždí k 
nemocnému domů.
Péče je poskytovaná nemocným s akutním, či chronic-
kým onemocněním, nemocným v terminálním stádiu 
onemocnění.

Ošetřovatelskou službu lze využívat 7 dní v týdnu, vždy 
ale záleží na indikaci obvodního lékaře nebo ošetřující-
ho lékaře při ukončení hospitalizace. Indikace lékaře je 
vždy podmínkou k poskytování domácí zdravotní péče. 
Služba je hrazená zdravotními pojišťovnami, což zna-
mená, že nemocný za tuto péči nic nedoplácí.

 Počet klientů 351

 Počet výkonů 9 831

 Počet zdravotních výkonů 19 060

 Počet úvazků zdravotníků  6,6

    v přímé péči 

Charitní 
ošetřovatelská služba

charitní ošetřovatelská služba
Vedoucí služby: Zuzana Švábová
Adresa:  Králova 1742, 666 01 Tišnov
Tel.:  549 410 779
Mobil:  736 523 684
Email:  zuzana.svabova@tisnov.charita.c

Provozní doba  
vedoucího Pracovníka
Po – pá 7:00 – 15.30 h
Odborná zdravotní služba je dle potřeb a indikace 
lékaře poskytována 7 dní v týdnu.

Práce charitní 
zdravotní 
sestry

Cíle služby
-  poskytovat kvalitní zdravotní péči 
 prostřednictvím odborného zdravotního  
 personálu
-  přistupovat k nemocnému individuálně,  
 vzhledem k povaze onemocnění, 
 rodinným poměrům a sociálnímu prostředí
-  podporovat zlepšení fyzického 
 a psychického stavu nemocného
-  umožnit nemocnému prožití důstojného  
 života v domácím prostředí mezi svými 
 blízkými
-  spolupracovat s lékaři a návaznými 
 službami



V následujícím období bude 
pro nás zásadní, co nejvíce 
individualizovaná služba zaměřená 
na konkrétní potřeby cílové skupiny 
a snaha o maximální přístupnost služby 
všem potřebným. Chceme dále rozvíjet 
a realizovat mimoklubové akce, které jsou 
pro klienty velmi přínosné a díky nimž se 
daří naplňovat jeden ze základních pilířů 
služby a tím je zprostředkování kontaktu 
klientů se společenským prostředím 
a jejich začlenění do něj. Chceme 
posílit práci v terénu.

vedoucí 
Richard
Mašek

KLUB
ČAS
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Aktivity
Klubu

17

Klub Čas Tišnov je služba pro děti a mládež. Věnuje se 
prevenci a řeší situace, se kterými se teenageři setká-
vají a které je mohou ohrozit. Má fajn místo v Tišnově  
a na Lomnici, kde jsou k dispozici profíci v oblasti práce 
s mladými lidmi, řešení nepříznivých situací a v oblas-
ti empatie, porozumění a vstřícnému přístupu ke všem 
bez rozdílu. 

V průběhu roku ve službě proběhlo i několik mimoklubo-
vých aktivit: „Přespávačka,“ „Fotbalový turnaj,“ „Promí-
tání fotek z akcí,“ „Bowling,“ „Sportovní den s opékáním 
buřtů.“

Ve spolupráci se SŠ a ZŠ Tišnov byl zorganizován 
workshop na téma Hate free, jak čelit nenávistným před-
sudkům. Proběhlo i několik setkání s žáky škol a besed 
o činnosti klubu.

 Počet klientů 138 (z toho 98 

  pracoviště Tišnov)

 Kontakty 1 980

 Intervence 4 299

 Počet úvazků pracovníků  3,27

    v přímé péči 

Chráněné bydlení

klub čas tišnov
Vedoucí služby: Mgr. Richard Mašek, DiS.
Adresa:  Ráboňova 116, 
 666 01 Tišnov
Mobil:  739 247 942
Email:  richard.masek@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
Po 11:00-15:00
St 11:00-15:00

Klub
Čas



• Jsme tu pro ty, kteří neví, 
 na koho jiného a kam se se 
 svým problémem či situací obrátit.
• Díky tomu, že poskytujeme 
 anonymní, bezplatné poradenství  
 nás kontaktují i lidé, pro které je 
 obtížné svěřovat se státním 
 institucím či pracovníkům 
 v komerční sféře.
• Za klienty neřešíme jejich 
 záležitosti, ale pomáháme jim, 
 aby mohli své věci řešit pokud 
 možno sami.

PORADNA 
PORTA

TIŠNOV

18
vedoucí 
eva
Matoušková
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Služba poskytuje odborné sociální a právní poradenství 
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim tato 
situace hrozí, a nemohou nebo neumějí ji řešit vlastními 
silami.

 Počet klientů 198

 Kontakty 181

 Intervence 1 045

 Počet úvazků pracovníků  0,77

Cíle služby
Zmírnit negativní důsledky obtížné 
sociální situace našich klientů, pomoci 
lidem zorientovat se v jejich právech 
a povinnostech, pomoci jim získat potřebné 
informace a dovednosti a v neposlední řadě 
jim dodat sílu a sebevědomí svoji situaci 
aktivně řešit.

Odborné sociální 
poradenství

Poradna Porta tišnov
Vedoucí služby: Mgr. Eva Matoušková
Adresa:  Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Tel.:  534 008 134
Mobil:  731 453 275
Email:  poradna@tisnov.charita.cz

Provozní doba
Út 9:00 - 11:30
St 7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00
Čt 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00



• Zapůjčení pomůcky řeší 
 stav akutní potřeby rodiny, jejíž 
 člen vážně onemocněl nebo se 
 jeho zdravotní stav náhle zhoršil, 
 a která má zájem věnovat svému 
 blízkému svoji péči, lásku 
 a podporu.
• Těžce nemocný může být tak 
 doma u svých blízkých.
• Pečujícím osobám je výrazně 
 usnadněna práce. A to jak 
 rodinným příslušníkům, 
 tak i terénním charitním 
 službám.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

20 vedoucí 
Šárka Blatná



Provozovna
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Na podzim roku 2017 získala 
půjčovna nové skladovací 
prostory s bezbariérovým 
přístupem, kde je nyní  
i kancelář. 

Zjednodušila se tak ma- 
nipulace s pomůckami 
k radosti klientů i za-
městnanců.

 Počet nových smluv 129

 Počet ukončených smluv 129

 Počet klientů k 31. 12. 2017 160

 Počet pomůcek u klientů 296

    k 31. 12. 2017 

Cíle služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

poskytuje k zapůjčení pomůcky 
pro seniory, lidi po úrazech, 
osoby se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nemocné nebo 
pro lidi v rekonvalescenci.

K dispozici jsou elektricky polohovatelná 
lůžka, invalidní vozíky, speciální matrace, 

toaletní židle, chodítka, různé nástavce, 
schodolez apod.

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek

Půjčovna komPenzačních 
Pomůcek
Vedoucí služby: Šárka Blatná
Adresa: Jungmannova 83, 666 01 Tišnov
Mobil:  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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SPONZOŘI
A DÁRCI

Firmy, organizace, 
nadace, fyzické osoby

n AGRIA Drásov spol. s.r.o. n ANGELINI 
PHARMA ČR s.r.o. n KRED spol. s.r.o.  
n  MIŠKA TRANS s.r.o. n MOUKA Tišnov s.r.o.  
n  SH TRANS s.r.o.  n  SIEMENS Electric 
Machines s.r.o.  n  Barbora Vemolová  n  Daniel 
Fišer  n  Edita Švejnohová n Eva Matoušková 
n Ing. Věra Fišerová n Jana Drápelová 
n Jaroslava Valová n Josef Klíma n Karel 
Novosad n Lukáš Skupa n Marcela Zachovalová 
n Marie Dvořáková n Martin Jacko n Mgr. et Mgr. 
Jan Parma n Mgr. Lenka Janhubová n Michal 
Trojánek n Pavel Komárek n Petra Kazlepková 
n Rudolf Valach
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Obce, města

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

 Instituce
n  KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, 
n  MZ ČR, 
n  ÚŘAD PRÁCE BRNO-VENKOV



ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

24

 náklady (v tis. Kč) 

 Spotřeba materiálu 767,10

 Spotřeba dlouhodobého majetku 493,86

 Spotřeba energie 293,88

 Spotřeba pohonných hmot 390,63

 Opravy a udržování 184,36

 Cestovné 13,38

 Náklady na reprezentaci  25,34

 Služby 1 418,98

 Mzdové náklady vč. odvodů na soc. a zdrav. poj. 14 473,96

 Ostatní náklady 201,83

 Odpisy 513,41

 Náklady celkem 18 776,73

 

 výnosy (v tis. Kč) 

 Tržby z prodeje služeb 6 851,64

 Tržby za prodané zboží 0,18

 Dary a sbírky 1 328,34

 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 7 319,20

 Dotace Ministerstva zdravotnictví 0,00

 Dotace Jihomoravského kraje 909,38

 Dotace obcí 1 641,76

 Dotace úřadu práce 60,94

 Jiné ostatní výnosy 677,69

 výnosy celkem 18 789,12

 hosPodářský výsledek 12,39
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