Tříkrálová sbírka
Letošní výtěžek z darů občanů:
Obec, část obce
Koroužné
Kobylnice
Švařec
Štěpánov nad Svratkou
Celkem

Dar v Kč
3.750
670
3.465
11.651
19.536

Poděkování Oblastní charity Žďár nad Sázavou patří všem dárcům i
koledníkům!

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,
jako mnohem více z té, kterou daruje.
(Matka Tereza)

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou upřímně poděkovala
za pomoc a podporu při realizaci již patnácté Tříkrálové sbírky.
Letošní výtěžek činil 2 645 194 Kč, což je o 122 568 Kč více než loni.
Na realizaci sbírky se podílelo 76 asistentů a více než 1 700 koledníků. Celkem bylo
rozdáno 458 zapečetěných kasiček, z nichž bylo využito 415. Novými spolupracujícími
obcemi se staly Mirošov, Dvořiště, Krásné a Stržanov.
Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do sbírky v dnešní hektické době
zapojili. Jsem vděčná za jejich ochotu, vstřícnost i trpělivost a za každý tón koledy „My tři
králové jdeme k vám…“, jejíž slova se nesčetněkrát nesla našimi městy a obcemi.
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb
pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen obtížně získat.
Jedná se např. o rozšíření a obnovu vozového parku, díky tomu můžeme být velmi
flexibilní
a pomáhat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů.
Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na služby,
jako taková rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. Samozřejmě část peněz
vyhradíme na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaše zapojení v pomoci
potřebným, ať již finanční, materiální či časové. Jsem ráda, že se kolem nás stále
najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým.
S díky a přáním všeho dobrého

Ing. Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Ve Žďáře nad Sázavou

23. 1. 2015

