Tisková zpráva Charity Český Těšín, 2. 1. 2015

I letos Tři králové přijdou k Vám…
Český Těšín – S počátkem nového roku začalo také koledování Tříkrálové sbírky 2015.
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.
Charitní tříkrálové koledníčky můžeme v ulicích a u našich domovů potkávat od 1. do 14.
ledna. „Na 20 místně příslušných obecních úřadech jsme zapečetili 205 pokladniček, které
budou použity v oblasti, v níž působíme a která zahrnuje Českotěšínsko, Karvinsko a
Havířovsko. Je to o 13 pokladniček více než v loňském roce, kdy jsme vykoledovali 900 tisíc
korun.“ sděluje spolukoordinátorka sbírky Věra Zlá. Poznávacím znamením sbírky a jejím
osobitým kouzlem jsou koledníci. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky,
případně jiné informační materiály. „Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle
plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou / plnou
mocí.“ doplňuje spolukoordinátorka sbírky Jana Dybová.
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 v uplynulých letech
připravila poděkování ve formě kulturních představení. Pro charitní koledníky se bude na
konci ledna promítat filmové představení v Českém Těšíně, Karviné a Těrlicku; a na to pak
naváže loutkové představení na Den dětí v českotěšínské Bajce.
„Děkujeme dárcům, koledníkům a všem, kdo se podílí na Tříkrálové sbírce a společně tak
vytvářejí krásnou tradici, která tvoří pomyslnou tečku za vánočními svátky. Děkujeme za
pomoc a podporu, bez níž bychom nemohli naplňovat své poslání, kterým je pomoc bližním
v jakékoli nouzi. Zároveň přeji všem požehnaný rok 2015.“ uzavírá ředitel Hořínek.

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.

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2015 pro Charitu Český Těšín:
- Charitní bazárek:Charitní bazárek, nákup vybavení bazárku,
- Zlepšení kvality služby - vybavení pro klienty: Charitní dům pro seniory, nákup
kardiackých křesel a policových skříní,
- Rekonstrukce kuchyňské linky a výměna oken: Charitní dům pokojného stáří,
rekonstrukce,
- Podpora činnosti a vybavení Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory,
realizace akcí a aktivit, dovybavení střediska,
- Zlepšení možností služby: Charitní ošetřovatelská služba, nákup PC a automobilu,
- Zlepšení podmínek poskytování služby - obnova podlahové krytiny: Charitní středisko
„Kometa“, obnova podlahové krytiny,
- Maják stále svítí: Charitní středisko „Maják“, podpora realizace preventivních programů na
1. st. ZŠ,
- Nová dílna/kuchyňka pro maminky a děti: Charitní dům pro matky v tísni, zlepšení
vybavení střediska,
- Půjčovna pomůcek: Půjčovna pomůcek, rozšíření nabídky půjčovny pomůcek,
- Podpora zvyšování kvality služeb: Charita Český Těšín, rozšíření Charitní knihovničky pro
zaměstnance, rozvíjení odbornosti, profesní dovednosti, zajištění konzultací, vybavení, 20
000 Kč
- Zlepšení možností služeb: Charitní středisko sociální rehabilitace a Charitní poradna,
doplnění vybavení středisek,
- Podpora terénních služeb pro seniory: Charitní pečovatelská služba, podpora provozu a
zajištění služby.

Koordinátorky Tříkálové sbírky pro Charitu Český Těšín:
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projekty@ceskytesin.charita.cz
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