Tisková zpráva Charity Český Těšín, 3. 1. 2013

Koledování Tříkrálové sbírky 2013 začalo
Český Těšín - S počátkem roku 2013 začalo koledování Tříkrálové sbírky 2013. Skupinky charitních
koledníků roznášejí do našich domovů přání pokoje. Do Tříkrálové sbírky, která se již více než 10 let
koná na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla, se tak jako v loňských letech zapojí i Charita
Český Těšín.
V období od 2. do 14. ledna můžeme v ulicích našich měst a obcí, stejně jako u našich domovů potkávat
skupinky charitních koledníků. „Na místně příslušných obecních úřadech jsme zapečetili 188
pokladniček, které budou použity v oblasti, v níž působíme a která zahrnuje Českotěšínsko, Karvinsko a
Havířovsko. Je to podobný počet pokladniček jako v loňském roce, kdy jsme vykoledovali bezmála 835
tisíc korun.“ sděluje koordinátorka sbírky Adéla Biedravová. Poznávacím znamením sbírky a jejím
osobitým kouzlem jsou koledníci. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné
propagační a informační materiály. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových
kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Mimo koledování je
možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na
sbírkové konto 66008822/0800.
Tříkrálovou sbírka není jen sbírkovou akcí. „Jejím smyslem je především předat přání pokoje
v začínajícím se roce.“ popisuje ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek. Na Tříkrálovou sbírku
navazují také různé doprovodné aktivity, jako jsou setkávání, žehnání koledníků, apod. Charita Český
Těšín si pro koledníky stejně jako loni připravila poděkování ve formě filmového představení. Pro charitní
koledníky se bude promítat 30. ledna 2013 v Českém Těšíně, Karviné a Těrlicku.
„Chtěl bych koledníkům za jejich aktivitu a ochotu poděkovat a popřát mnoho štěstí na cestách a
bezpečný návrat domů. Bez nich by totiž sbírka nebyla možná.“ děkuje ředitel Martin Hořínek a dodává:
„Děkuji také dárcům a všem, kdo se podílí na Tříkrálové sbírce a společně tak vytvářejí krásnou tradici,
která tvoří pomyslnou tečku za vánočními svátky.“
V pátek dopoledne navštíví skupinka koledníků také významné instituce v Českém Těšíně – Městský
úřad, policii, apod.
Podle pravidel sbírky se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:
- 65 % výnosu sbírky připadá oblastním charitám - organizátorům skupinek
- 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
- 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
- 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
- 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2013 schválené Tříkrálovou komisí při Diecézní charitě ostravskoopavské pro Charitu Český Těšín:
-

Nasloucháme a spolu se pokusíme to řešit: Charitní středisko sociální rehabilitace; vytvoření
zázemí střediska pro klienty a pracovníky; 25 000,- Kč
Lednice pro mámy i děti a dětem průlezky na zahradu: Charitní dům pro matky v tísni; obměna
vybavení azylového domu; 65 000,- Kč
Jistota a bezpečí: Charitní dům pokojného stáří; výměna komunikačního systému klient –
pracovník; 60 000,- Kč

-

Zvýšení standardu nabízených služeb imobilním klientům: Charitní dům pro seniory; nákup
nových postelí; 30 000,- Kč
Zajištění aktivit pro klienty Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory; aktivizační
a pohybové aktivity pro klienty; 25 000,- Kč
Obnova zázemí a vybavení ošetřovatelské služby: Charitní ošetřovatelská služba; obnova a
doplnění vybavení služby; 45 000,- Kč
Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností: Útvar terénní péče;
podpora provozu terénních služeb; 140 000,- Kč
Pojďme si blíž: Charitní středisko „Kometa“; obměna a doplnění vybavení střediska; 40 000,- Kč
Maják svítí: Charitní středisko „Maják“; podpora realizace preventivních programů pro děti; 120
000,- Kč

Více o Tříkrálové sbírce, jejím využití, ale i výsledních se dočtete na webu Charity Český Těšín –
www.ceskytesin.charita.cz, kde budou také pravidelně zveřejňovány novinky týkající se sbírky.
Bc. Adéla Biedravová – koordinátorka sbírky pro Charitu Český Těšín, e-mail: cesky.tesin@caritas.cz,
tel.: 603 287 057
Mgr. Martin Hořínek – ředitel Charity Český Těšín, e-mail: martin.horinek@caritas.cz, tel.: 603 462 292

