Tříkrálová sbírka 2014 skončila
Tisková zpráva ze dne 21.1.2014:
Největší dobrovolnická akce v ČR se opět setkala s přijetím
a kladnou odezvou. V orlickoústeckém regionu se
vykoledovalo celkem 2.143.718,- Kč do 470 pokladniček.
Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky
spolupráci Charity s místními asistenty, kteří jednají s
obecními a městskými úřady, s farnostmi, občanskými
spolky, zejména skauty, školami a řadou dobrovolníků.
Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje
všem, kdo do sbírky přispěli.
Oblastní charita organizuje sbírku v 90 obcích a městech
orliskoústeckého okresu a řádově nám pomáhá kolem 1.500
dobrovolníků. Za 14 let své existence si Tříkrálová sbírka
získala důvěru občanů, která je založena na hodnověrnosti
působení Charity a místních organizátorů. V několika místech
proběhly také doprovodné Tříkrálové koncerty (např. Ústí n.O.,
Česká Třebová, Žamberk, Horní Čermná atd.), jejichž výtěžek
byl určen ve prospěch sbírky.
Tříkrálová sbírka není ale jen samotným vybíráním peněz.
Zejména starší lidé se už dlouho dopředu těší na návštěvu tří
králů, protože berou jejich přání štěstí, zdraví a pokoje vážně.
Často tak tři králové vidí radost a úsměv na tváři, někdy i slzy
dojetí… Někdy se naopak musí vyrovnat s odmítnutím. I to
patří k Tříkrálové sbírce, stejně jako k životu…
Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se
daří provozovat některé služby, a sloužit tak potřebným. 65 %
z výtěžku je určeno přímo do regionu a tento obnos v r. 2014
použije Oblastní charita těmto záměrům:
-

Občanská poradna - rozšíření služby (provozní doby)
„Šance pro rodinu“ – zajištění služby
Sociální rehabilitace Lanškroun
Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova Lanškroun –
zajištění služby
Centrum pod střechou Letohrad – technické úpravy
Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče –
úprava suterénních prostor (zázemí)
Rodinné centrum Kopretina Sloupnice – zajištění služby
Fond na rozvoj stávajících projektů
Přímá pomoc
Pomoc do Indie (domky pro chudé)

Upřímně děkujeme každému z vás za to, co jste pro
Tříkrálovou sbírku udělali.
Více informací naleznete na: www.uo.charita.cz
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