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Humanitární pomoc v Moldávii - projekt je zaměřen na rozvoj domácí 
sociální péče v Moldavsku. Zaměřuje se zejména na posílení dostupnosti 
a kvality domácí pečovatelské služby v oblastech, v nichž byla tato péče 
doposud dostupná nejméně. 
Aktivity projektu podpoří zejména rozvoj dosavadní činnosti Zdravotně-
sociálního centra Hippokrates v obci Dorotskaja se zaměřením na domácí 
péči. 
Projekt pomůže těmto cílovým skupinám: osoby přestárlé a opuštěné, 
nacházející se bez pomoci blízké osoby; osoby vyžadující dočasnou péči 
po návratu z hospitalizace; osoby nevyléčitelně nemocné a osoby trpící 
chronickými nemocemi, včetně osob v terminálním stádiu; osoby 
upoutané na lůžko (s mentálním či fyzickým postižením), které vyžadují 
zdravotní a sociální asistenci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 000,- 

Poradna Porta poskytuje odborné sociální a právní poradenství pro 
obyvatele tišnovského regionu, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a 
neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami. Nově se Poradna stala 
akreditovaným pracovištěm s možností podání návrhu na oddlužení. 
Zájem o tuto službu neustále stoupá. Z důvodu obměny zaměstnanců 
došlo k významnému křížení úvazků a tím i k celkovému zvýšení nákladů 
na provoz služby. 
 

 
 
 

250 000,- 

Dobrovolnické centrum  
V Oblastní charitě Tišnov pracuje řada dobrovolníků, dlouhodobých i 
krátkodobých. Cílem je získání finančních prostředků pro zajištění 
nákladů spojených s prací dobrovolníků a koordinátorů, kteří se podílejí 
na realizaci projektů OCH Tišnov, zejména pak na přípravě Tříkrálové 
sbírky. 

 
 
 
 

90 000,- 
 

Domácí hospicová péče - od počátku roku 2018 se začaly formovat 
podmínky pro rozvoj hospicové péče nevyléčitelně nemocných v našem 
regionu. K nemocným dojížděly zdravotní sestry v rámci CHOS a 
postupem roku začali nemocné navštěvovat i další odborníci v paliativní 
péči (lékař, psycholog, soc. pracovník, duchovní), zároveň probíhá i 
pozůstalostní péče. 
V rámci služby Domácí hospicové péče v roce 2018 OCH Tišnov získala 
dva dotační tituly, které ovšem požadují spoluúčast ve výši 30% a 20% 
procent poskytnuté částky. 
  

                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                      
200 000,- 

Tým mimořádných událostí pomáhá při nehodách a neštěstích většího 
rozsahu, přijedeme na místo neštěstí, mluvíme s lidmi, nabízíme 
užitečné kontakty, zajistíme okamžitou materiální pomoc, 
zprostředkujeme další odbornou pomoc. 
Prostředky byly využity na vzdělávání a nákup ošacení pro členy týmu 
mimořádných událostí. 

 
 
 
 

16 000,- 
 

Fond individuální pomoci - prostředky určené na adresnou pomoc 
jednotlivcům či rodinám, které se ocitli v akutní nouzi – prostředky byly 
použity na proplacení léků, zdrav. pomůcek a nezbytných potravin. 

25 000,- 

Charitní záchranná síť podpora charitní záchranné sítě, která se 
zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Pomoc a podpora lidem, kteří 
propadají sítem státní sociální pomoci. 

75 000,- 
 
 

 


