
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Oblastní charity Tišnov 
 

 

Milí příznivci Charity, 

v dalším čísle Zpravodaje bychom se s vámi rádi podělili o věci, které se povedly z velké části 

především vaší zásluhou. Podařilo se získat nové auto pro Pečovatelskou službu, sbírkou 

Koláč pro hospic jste významným způsobem podpořili naši domácí hospicovou péči, dárky ze 

Dne Charity potěšily klienty našich služeb a prostředky z charitativního bowlingu nám umožnily 

financovat výlet pro klienty Chráněného bydlení Skryje. Děkujeme za vaši přízeň! 

 

Obědy pro seniory a zdravotně hendikepované mohou naše pečovatelky od tohoto měsíce rozvážet v novém autě.   

 

Od června, kdy odstartovala naše kampaň na koupi nového auta pro Pečovatelskou službu, jste nám přispěli 

neuvěřitelných 209 405 Kč. Oproti původnímu záměru bylo nutné koupit auto s větším přepravním prostorem, aby 

Pečovatelská služba mohla dopravit všechny obědy k našim klientům. Samotnou koupi bylo tedy ještě třeba 

dofinancovat z prostředků Tříkrálové sbírky.  

Děkujeme za podporu 
Děkujeme, že jste navštěvovali naše akce a přispívali na nové auto (speciálně děkujeme kavárně Chutě zvu tě  

a Petře Burianové), děkujeme všem individuálním dárcům i dárcům na darovacím portálu Darujme.cz. Velké díky 

patří firmám Vodička, Steinhauser, GACC, Mertastav a Mouka Tišnov za podporu péče o seniory a nemocné v 

našem regionu. Děkujeme. 
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Potravinová sbírka proběhne v sobotu 21. listopadu 2020 
 
Charita je partnerem potravinové sbírky, která se koná dvakrát ročně v obchodních 
řetězcích. 21. listopadu nás najdete v supermarketu Kaufland, kde můžete lidem 
v tíživé situaci pomoci nákupem a darem trvanlivých potravin a drogerie. 

https://tisnov.charita.cz/import/clanky/clanky-o-akcich/pomozte-nakupem-trvanlivychpotravin-a-drogerie/


 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částkou 76 300 jste podpořili péči o umírající v našem regionu 
 

Také v letošním roce se podařilo rozdat všechny koláče jako odměnu za příspěvky 
na domácí hospicovou péči. Sbírka Koláč pro hospic přinesla částku přesahující 76 
tisíc korun, která významným způsobem podpoří Domácí hospic Porta Vitae v péči 
o nevyléčitelně nemocné a umírající. Děkujeme! 

ICHROMA II nám umožní testovat zaměstnance i klienty 

 
Péči potřebuje každý z našich klientů, i když je Covid pozitivní. Abychom ochránili 
zdraví našich zaměstnanců i klientů, zakoupila naše oblastní Charita speciální přístroj 
ICHROMA II na testování přítomnosti viru způsobující nemoc covid-19. Testování 
výtěrem z nosohltanu provádí sestřičky Domácí zdravotní péče. Výsledky s přesností 
95 % jsou k dispozici do 15 minut.  

Velehrad byl pro naše „Skryjáky“ nevšedním zážitkem 
 
Dvoudenní výlet na Velehrad zorganizovali zaměstnanci Chráněného bydlení ve 
Skryjích pro svoje klienty. Během pobytu navštívili mnoho dalších zajímavých míst, 
jako je zámek Slavkov, Mohyla Míru nebo archeoskanzen. Ubytování a výborné jídlo 
bylo zajištěno v poutním domě Stojanov. Prostředky získané na únorovém 
charitativním bowlingu se tak přeměnily v nevšední zážitky klientů.  
 

Den Charity má dobročinný přesah 
 
Během zářijového Dne Charity na rukodělných stáncích vznikaly opravdu krásné 
dárky, které jste si odnášeli pro své blízké, ale také jste nám jich 47 nechali pro 
klienty našich služeb. V následujících dnech naše pečovatelky předaly výrobky 
lidem, o které v rámci služby pečujeme. Jejich slova díků tak patří i vám všem, kdo 
jste se naší akce účastnili. 
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Jak to bude s Tříkrálovou sbírkou 2021? 

 
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké 
podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace 
neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Ve hře jsou momentálně tři scénáře.   
O dění kolem sbírky se budeme snažit naše koledníky i veřejnost informovat 
prostřednictvím médií, webových a FB stránek. 

Pomoc seniorům v době nouzového stavu 
 
Nabízíme pomoc seniorům v době nouzového stavu. Zajistíme nákup potravin či 
vyzvednutí léků. Pokud znáte někoho z vašeho okolí, kdo by potřeboval pomoci, nebo 
máte sami zájem o tuto službu – kontaktujte nás na tel. číslech 739 482 037, 731 136 
197 nebo na mailové adrese marta.remanova@tisnov.charita.cz. 

https://tisnov.charita.cz/import/clanky/clanky-o-akcich/kolac-pro-hospic-pomuze-charite-v-peci-o-umirajici/
https://tisnov.charita.cz/adresar/?s=chranene-bydleni-skryje
https://tisnov.charita.cz/import/clanky/clanky-o-akcich/ohlednuti/?fbclid=IwAR0W4pmGzmS8y23IOoRId7Z61Gn6P2gpIf5tsr4oqP76whrb-Xp-CYdPdoA
https://www.trikralovasbirka.cz/novinky/trikralova-koleda-zazni/
https://tisnov.charita.cz/
https://www.facebook.com/OblastniCharitaTisnov/
https://tisnov.charita.cz/import/clanky/clanky-o-akcich/pomoc-seniorum-v-dobe-nouzoveho-stavu/


 
 

 

 

 

 
 

 
 

                    
Oblastní charitu Tišnov nebo kteroukoliv její konkrétní službu můžete podpořit příspěvkem na 

účet číslo 185 897781/0600. Děkujeme. 
 
 
 Zrušit odběr Zpravodaje Oblastní charity Tišnov je možné na e-mailové adrese:                                 
 marta.remanova@tisnov.charita.cz 

Hledáme  

 
Nabízíme hned několik zajímavých pracovních míst. Hledáme fundraisera  
a projektového manažera, sociálního pracovníka/pracovnici pro Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež a zdravotní sestřičku pro službu Domácí zdravotní péče  
i pečovatelku na dlouhodobý záskok. Máte-li zájem pracovat v neziskové organizaci, 
která již více než 10 let pomáhá v našem regionu, podívejte se na naše  volná místa.  

Bez dobrovolníků by to nešlo 
 
Měsíc září a začátek října přinesl hned několik akcí. Jejich realizaci bychom bez 
pomoci dobrovolníků zvládali jen stěží. A v případě sbírek je pomoc dobrovolníků 
doslova nenahraditelná. Děkujeme všem příležitostným i stálým dobrovolníkům, kteří 
nám pomáhají. Vážíme si vás!  

Tašky pro Pečovatelskou službu 
  

Na nové auto pro Pečovatelskou službu přispěly i prostředky získané prodejem 
„autíčkových tašek“. K zakoupení byly na Bleších trzích a během října ještě i v naší 
Půjčovně zdravotnických pomůcek. Za výtěžek 4 951 děkujeme. Poděkování patří 
i naší kolegyni Lence Weissové, která tašky pro Pečovatelskou službu našila. 

Bleší trhy měly úspěch 
 
Tišnovské bleší trhy na začátku září se opravdu vyvedly. Mnozí z vás navštívili i náš 
charitní stánek. Věci jste nám přinášeli, ale také jste si spoustu zajímavých věcí za 
dobrovolný příspěvek odnesli. V zapečetěné pokladničce se nám tak sešla krásná 
částka 11 207 Kč, která podpoří Domácí hospic Porta Vitae. 
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Zapojili jsme se do Evropského týdne mobility 
 
S rodinnou štafetou jsme se stali součástí programu Evropského týdne mobility. 

Děkujeme za vašeho soutěžního ducha, za sportovní výkony a za celé milé nedělní 

odpoledne. Vítězům štafety gratulujeme a těšíme se na vás při dalších akcích. 

https://tisnov.charita.cz/typy-stranek/volna-mista/
https://tisnov.charita.cz/podporte-nas/dobrovolnicky/
https://www.facebook.com/OblastniCharitaTisnov/photos/a.249716132101533/930168330722973/

