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Domácí hospicová 
péče 

400 000 Kč  
V souvislosti s rozvojem Domácí hospicové péče, která v letošním 
roce začala poskytovat   
24 hodinový nepřetržitý provoz, došlo ke zvýšení provozních 
nákladů služby a navýšení počtu pracovníků - v týmu pracuje 
vedoucí - koordinátorka a sociální pracovnice, dvě zdravotní 
sestry, lékař + dalších 10 pracovníků na DPP k zajištění 
pohotovostí. Financování služby je zajištěno na základě 
odbornosti 925, dotací, darů a úhrad od pacientů. Tyto prostředky 
však nestačí na pokrytí provozních a osobních nákladů služby.  
  

Domácí hospicová 
péče 

299 264 Kč  
Nákup osobního automobilu pro službu Domácí hospicové péče. 

Pečovatelská a 
ošetřovatelská služba 
 
 
 
 

56 042 Kč  
Dofinancování nákupu 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu 
Oblastní charity Tišnov. Celkové náklady na pořízení automobilů 
činí 637 830 Kč. Částka ve výši 581 788 Kč je financována 
z projektu  z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný 
regionální operační program) prostřednictvím MAS Brána 
Tišnovsko. 
 
Terénní pečovatelská služba působící na Tišnovsku a Kuřimsku 
slouží pro velkou spádovou oblast. Využití automobilů pro 
zabezpečení této služby je tedy nezbytné. Nově pořízené 
automobily budou využívány především v území MAS Brána 
Tišnovsko – větší automobil Dacia Dokker s větším zavazadlovým 
prostorem na dovoz nákupů a obědů v Tišnově, menší automobil 
Renault Clio bude sloužit k přepravě pečovatelky k uživatelům v 
obcích. Původní rozpočtovaná cena pořízení automobilů musela 
být navýšena oproti rozpočtu projektu s ohledem na vyšší cenu 
automobilů a navýšení ceny za výběrové řízení, které muselo být 
realizováno jako dvě dílčí zakázky. 
 

Charitní ošetřovatelská 
služba 
 
 

500 000 Kč  
Z důvodu trvajícího nedostatku zdravotních sester (spojeného 
s podfinancováním domácí péče) došlo k omezení provozu služby 
a tím i ke snížení výše úhrad. 

Úhrady zdravotních úkonů z pojišťoven nejsou, vzhledem k 
aktuální ceně tzv. bodu, dlouhodobě dostačující a nepokrývají 
reálnou hodnotu lidské práce a materiálu zdravotnického výkonu. 

Dobrovolnictví 
 

95 000 Kč  
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. 

Charitní záchranná síť 
 

80 000 Kč  
Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i 
přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Charitní 
záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje 
systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. Cílem 
CHZS je poskytnout těmto lidem okamžitou pomoc a následně je 
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navázat na další úřady či instituce, které pomohou jejich situaci z 
dlouhodobého hlediska vyřešit.  

Tým mimořádných 
událostí 
 

2 900 Kč  
Nákup 10 ks dek pro případ mimořádných událostí.  

Poradna Porta 200 000 Kč 
 Poradna 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. Poradna 
je akreditovaným pracovištěm s možností podání návrhu na 
oddlužení a právě tato služba je hojně využívána a zájem oni 
neustále stoupá. Tento typ služby je v našem regionu ojedinělý a 
mezi obyvateli je o tuto službu velký zájem. Dotace JMK 
nepokrývají kompletně osobní a provozní náklady služby a je 
třeba je dokrývat z dalších zdrojů. 

Humanitární pomoc 25 000 Kč 
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 
Zdravotněsociálního 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. 

Fond individuální 
sociální pomoci 

25 000 Kč 
Částka poskytnutá na  individuální pomoc lidem, kteří se ocitli 
v náhlé tíživé situaci. Podpořili jsme např. maminku v tísni nebo 
pečující o těžce nemocného člena rodiny.  

 


