
OŠETŘOVATELSKÁ 
SLUŽBA

DÁRCOVSKÉ
MENU 
DĚKUJEME, 
ŽE POMÁHÁTE S NÁMI 
Jsme vděční, že existují firmy jako je ta vaše. Že kromě zisku myslíte 
také na podporu potřebných a péči o své okolí. Že jste v době blahobytu 
ochotni rozdělit se o své bohatství a hrdě se tak zařadit mezi odpovědně 
podnikající firmy.  

ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBA

Oblastní charita Tišnov funguje na Tišnovsku a Kuřimsku už přes 10 let, 
nabízí 9 služeb, zajíždí do 69 obcí, obslouží přes 1 000 klientů ročně. 
V rámci charitní záchranné sítě pomáhá lidem v akutní nouzi. Svou činnost 
vyvíjí především v oblasti sociální a zdravotní péče a v podporování základ-
ních lidských práv a svobod v souladu se čtyřmi základními hodnotami - 
pravdou, svobodou, spravedlností a láskou.

SVÝCH 
DÁRCŮ SI 

VÁŽÍME 

 
Děkujeme za vaši štědrost a důvěru. 

Rádi se s vámi domluvíme na vhodnou formu poděkování a prezen-
taci vaší podpory. 
O naší činnosti a hospodaření vás budeme informovat nejpozději ve Výroční 
zprávě, kde také budete uvedeni. Bude tedy zřejmé, na co byly vaše dary 
použity. Poděkujeme vám na webu a Facebooku organizace. Rádi vás 
zmíníme v místních médiích a interním Zpravodaji.  

Kontakt: 
Markéta Horáková Lazarová 

fundraiserka a projektová manažerka 
tel.: 735 749 746 

e-mail: marketa.horakovalazarova@tisnov.charita.cz 
 

Oblastní charita Tišnov 
Sídlo: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov 

Kancelář: Tyršova 391, 666 01 Tišnov 

IČ: 44990260 
  

www.tisnov.charita.cz 
www.facebook.com/OblastniCharitaTisnov  

Číslo účtu: 185897781/0600 
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FINANČNÍ DARY 
Volné finanční prostředky nám 

dávají největší možnosti. Jsme neustále se 
rozvíjející organizace, která reaguje na 
aktuální potřeby klientů.  
Ze všeho nejvíce nám pomůže, když svůj 
finanční dar věnujete na činnost Oblastní 
charity Tišnov. Finance přerozdělíme tam, 
kde je zrovna nejvíce potřebujeme. 
Děkujeme, že v nás vkládáte svoji důvěru. 

 

DLOUHODOBÁ PARTNERSTVÍ 

Pravidelné příspěvky zajišťují 
stabilitu. Můžete nám přislíbit finanční dar 
na několik let dopředu. Je to oboustranně 
výhodné. My budeme mít jistotu, že svoje 
klienty zvládneme obsloužit a vy můžete 
s darem počítat v rozpočtu. 

 

VELKÉ FINANČNÍ DARY 

U darů nad 200 tis. Kč se 
individuálně domluvíme na náležitém 
poděkování a vhodném způsobu prezen-
tace vaší podpory. 
Rádi vám např. uspořádáme exkurzi po 
pracovištích naší Charity, nebo uspořádá-
me přednášku přímo u vás v organizaci. 
Určitě něco vymyslíme! 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT 
DARUJTE, CO UŽ MÁTE  
POSKYTNUTÍ PROSTOR, SLUŽEB, 
PRODUKTŮ, REKLAMNÍHO PROSTORU  
Pro naše benefiční akce velmi oceníme ceny 

pro vítěze, ceny do tomboly, dárkové předměty, 
občerstvení apod. Z povahy vaší činnosti možná 
vymyslíte ještě něco lepšího. 
Příklad dobré praxe: 
Xbowling Tišnov poskytl celou halu pro uspořádání 
charitativního bowlingového turnaje, kterého se 
účastnily místní firmy. Díky zdvojnásobení výtěžku 
Nadací Divoké husy se nám celkově podařilo získat 
téměř 60 000 Kč na nákup nového vybavení jídelny 
pro naše klienty. 
 

 

KOLÁČ PRO HOSPIC   
Jednou do roka, zpravidla na začátku října, připravíme koláče. Přivezeme je 
k vám do organizace a vaši zaměstnanci je můžou vyměnit za dobrovolný 
příspěvek, který poputuje na Domácí hospicovou péči. 

ZAPOJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE - 
MOŽNOST DAROVAT DOSTANOU ONI 
UMOŽNĚTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM ZAŽÍT DOBRÝ POCIT Z DAROVÁNÍ: 

SMYSLUPLNÝ VÁNOČNÍ DÁREK    
Místo další věci, na kterou se bude prášit v poličce, věnujte letos svým 
zaměstnancům smysluplný dárek. Přispějte jménem každého svého zaměst-
nance 200–1 500 Kč na Charitu. Připravíme vám krásný dárkový poukaz, 
který zaměstnancům věnujete. 

DOBROVOLNICTVÍ    
I ve svém volném čase můžou vaši zaměstnanci pomáhat. Umožněte nám 
rozesílat vám aktualizovanou nabídku s dobrovolnickými příležitostmi 
a předejte ji prosím svým zaměstnancům. 

BENEFIČNÍ (SPORTOVNÍ) AKCE 
Pořádáme charitativní akce, během nichž se můžete v týmu odreagovat 
a přispět nám startovným či vstupným na naši činnost. Neustále vymýšlíme 
nové atraktivní události, do kterých vás rádi zapojíme.
Příklad dobré praxe:
Hned tři týmy sestavila firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o. Zaměstnanci ve firem-
ních tričkách ukázali, že bowling rozhodně hrát umí.

ZAPOJTE SE DO PÉČE 
O NAŠE ZAMĚSTNANCE 

V Oblastní charitě Tišnov pracuje 
přes 60 zaměstnanců a zaměstnankyň. 
Chceme, aby byli odpočatí, usměvaví a do 
práce chodili rádi. Dejte jim společně 
s námi vědět, že si jejich práce vážíte. 
Můžete nám poskytnout poukazy na vaše 
služby (např. wellness), produkty do běžného 
provozu (např. gumové rukavice) i pro 
konkrétní příležitosti (občerstvení na vánoční 
setkání zaměstnanců). 
 

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ 

Každé ruce i každá hlava nám 
můžou být velkou pomocí. 
Firemní dobrovolnictví je navíc skvělou 
teambuildingovou aktivitou. 
Příklad dobré praxe: 
Zaměstnanci firmy Tyco Electronics Czech 
s.r.o. si udělali výlet do Chráněného bydlení 
ve Skryjích a pomohli nám vymalovat 
prostory, ve kterých bydlí klienti. 
Grafik poskytl část své pracovní doby, aby 
nám zpracoval výroční zprávu. 

VĚCNÉ DARY   

Pokud chcete přispět cíleně, můžete 
nám pořídit konkrétní věc pro vybavení 
našich služeb. Naše aktualizované materiální 
potřeby najdete na adrese 
www.tisnov.charita.cz/domaprebyva. 
Můžete nám přispět i částečně. Pokud to 
vybavení dovolí, rádi jej označíme vaším 
logem (např. polep na auto).
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