TŘÍkrálová Sbírka u nás...
Charita Olomouc
Vážení a milí přátelé charitního díla,
ve dnech 2. – 14. ledna 2016 bude v našem regionu probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví vás koledníci
- králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Přinesou vám požehnání do nového roku s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Sbírkou
chceme umožnit, aby všichni lidé dobré vůle zakusili spolu s námi radost z pomoci člověku v nouzi.

V roce 2017 chceme z tříkrálových darů podpořit:
● neformální předškolní vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
● jednotlivce a rodiny v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti
domácího násilí, trestných činů, apod.)
● zvýšení dostupnosti pečovatelské služby pro seniory a lidi s tělesným handicapem
● rozvoj a rozšíření stávajících služeb střediska pro lidi bez domova a přizpůsobení jejich specifickým potřebám
Během loňské sbírky v olomouckém děkanátu dárci věnovali 1.434.603 Kč, dalších 35.880
Kč jsme obdrželi z výtěžku Tříkrálového koncertu a příspěvků složenkami. Celkem bylo vybráno
1.470.483 Kč.
42% z celkové částky bylo použito na dobročinné a humanitární projekty Charity České republiky
a Arcidiecézní charity Olomouc, dále na pomoc rodinám a jednotlivcům ve vážné existenční krizi
a na pomoc Charitám, které se ocitly ve finanční tísni.
58 % z částky použila Charita Olomouc následovně:
200.000 Kč na podporu služeb střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním;
170.000 Kč	na podporu nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova a rozvoj centra materiální pomoci;
115.000 Kč	na zajištění programů dobrovolné pomoci v sociálních službách pro lidi bez domova, lidi s duševním onemocněním, seniory a etnické menšiny;
100.000 Kč	na vytvoření zázemí a zvýšení kapacity azylových domů pro lidi se sníženou soběstačností;
80.000 Kč	na podporu mobilní hospicové péče v domácnostech a modernizaci charitní domácí zdravotní
péče;
80.000 Kč	na přímou pomoc lidem v akutní krizi;
47.880 Kč	na vybudování sociálního bydlení v Tršicích;
35.000 Kč	na podporu osvětové činnosti za účelem překonání předsudků a mýtů vůči romské menšině;
25.000 Kč	na podporu předškolní přípravy dětí ohrožených sociálním vyloučením.
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Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
ze dne 5. 9. 2006 úpč- č-j MHMP/302958/2006.

