Tříkrálová sbírka 2018 se blíží
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím. „Tříkrálová sbírka
je o našem dávání – koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak můžeme
obdarovat a pomoci těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám umožňuje být součástí něčeho velkého,
vždyť co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci v České republice,“ sdělil ředitel
frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými organizacemi. Na
obecních a městských úřadech jsme v rámci Charity Frýdek-Místek zapečetili v roce 2017
celkem 293 pokladniček. Některé pokladničky jsme dokonce pro zájem koledníků
dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se 8 642 Kč
vybralo v obci Staré Hamry. V letošním roce plánujeme podobný počet pokladniček a
skupinek. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky.
Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se koordinátorce Lenka Talavaškové
na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na aktivity s dětmi a pro mládež, stejně jako podporu
terénních služeb pro seniory a nemocné a stavební úpravy v pobytových zařízeních či
dovybavení služeb pro psychicky nemocné. Záměry pro letošní rok naleznete na webových
stránkách Charity Frýdek-Místek v sekci Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na využití sbírky
se snažíme o co nejširší pokrytí, tak aby peníze získané koledování pomohly na co nejvíce místech.
Proto májí své záměry vytvořeny všechny naše služby a budou tak podpořeni senioři, osoby se
sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny, osoby v tísni,“ dodává ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek
Lenka Talavašková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

