
Podpora v sociální 
oblasti/
Підтримка у соціальній 
сферe

Єпархіальна благодійна організація Брно



Materiální pomoc/Mатеріальна допомога

• výdejní místo Mlýnská 152, Tišnov (pod kinem Svratka) v pondělí od 13,00 do 
15,00, středa a pátek od 10,00 do 12,00 hodin

• Пункт видачі Млинська (Mlýnská) 152, Тишнов, під кінотеатром Свратка
(Svratka) в понеділок від 13:00 до 15:00, середа і п’ятниця від 10:00 до
12:00 години 

• k dispozici jsou hygienické potřeby, lůžkoviny, potřeby do domácnosti, oděvy, 
hračky atd. 

• Доступні є предмети гігієни, постільна білизна, предмети домашнього 
вжитку, одягу, іграшки і т.д. 

• co není skladem se dál snažíme zajistit od našich dárců
• Чого немає в наявності ми продовжуємо намагатися забезпечити від 

наших донорів

2



Poradenství/ Консультації

• Sociální a právní poradenství Poradny Porta za přítomnosti tlumočnice v pondělí od 
13,00 do 15,00  hod. na výdejním místě materiální pomoci Mlýnská 152, Tišnov 
(pod kinem Svratka), jinak  v pondělí a středu od 7,00 do 17,00 hodin v sídle 
Poradny Porta, Ráboňova 116 – pomoc s vyřízením sociálních dávek, založení účtu, 
pracovní právo,…

• Соціальне та юридичне консультування від консультаційного центру Порта
(Porta) в присутності перекладача в понеділок від 13:00 до 15:00 години у 
пункті видачі матеріальної допомоги Млинська 152, Тишнов (під кінотеатром 
Свратка). В інших випадках також в понеділок і середу від 7:00 до 17:00 години
в офісі консультаційного центру Порта, Рабоньова (Ráboňova) 116 – Допомога з 
врегулюванням соціальних виплат, відкриття рахунку, трудове право, …

• Psychologické poradenství v Tišnov

• Психологічне консультування в Тишнові.
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Poradenství/ Консультації

• Společnost Podané ruce, Rooseveltova 31/7, 602 00 Brno-střed v Brně - zdravotní 
poradenství, psychologický, psychoterapeutická a psychiatrická pomoc (např. s traumaty, 
úzkostmi), pomoc lidem se závislostmi

• Компанія Подані руки (Podané ruce), Rooseveltova 31/7, 602 00 Brno - центр в Брно -
поради щодо здоров'я, психологічна, психотерапевтична і психіатрична допомога
(наприклад, з травмами або з тривогою), допомога людям з залежностями

• Poradna pro cizince CELZUS, Bratislavská 775/58, Brno 602 00, https://celsuz.cz/sluzby-pro-
cizince/ - odborné poradenství

• Консультаційний центр для іноземців CELZUS, Bratislavská 775/58, Brno 602 00, 
https://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/ - консультації експертів

• Charita Česká republika – telefonická informační linka v Ukrajinštině –tel. +420 731 432 431
• Charita Česká republika – телефонна інформаційна лінія українською мовою +420 731 

432 431
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Sdílení informací/ Обмін інформацією

• Veřejná skupina na Facebooku „Ukrajinci na Tišnovsku“ pro příchozí z 
Ukrajiny a místní pomáhající – možnost sdílet zkušenosti, nabídky pomoci, 
práce, atd.

• Публічна група у Facebook „Українці в Тишнові та околи - Ukrajinci na 
Tišnovsku“ для прибулих з України та місцевих помічників – можливість 
ділитися досвідом, пропозиціями допомоги, роботи і т.д.

• Web Oblastní charity Tišnov www.charita.tisnov.cz – praktické informace pro 
Ukrajince, informace o charitních sociálních a zdravotních službách

• Сайт благодійності Oblastní Charita Tišnov www.charita.tisnov.cz –
практична інформація для українців, інформація про благодійні,
соціальні та медичні послуги
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Duchovní podpora/ Духовна підтримка

• Římskokatolická církev – kostel Sv. Václava v Tišnově a ve farnostech v okolí

• Римо-католицька церква – Церква святого Вацлава (sv. Václav) в Тишнові 
та інші в парафіях поблизу

• Církev adventistů sedmého dne, Procházkova 427, Tišnov

• Адвентистська церква сьомого дня, каплиця в Procházkova 427, Tišnov

• Pravoslavná církev – pravoslavný chrám sv. Václava, Gorazdova 52/8, Brno

• Православна церква – Православна церква св. Вацлава, Gorazdova 52/8, 
Brno

• Řeckokatolická církev – kostel Sv. Josefa, Josefská ul., Brno

• Греко-католицька церква – церква святого Йосифа, вулиця Josefská, Brno
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Děkuji za pozornost!
Дякуємо за увагу!

Ing. Jaroslava Klapalová, Oblastní charita Tišnov
Tel.: 731 136 197, 545 220 773
jaroslava.klapalova@tisnov.charita.cz
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