Tisková zpráva Charity Český Těšín, 4. 1. 2016
Koledování Tříkrálové sbírky 2016
Novým rokem bylo započato v letošním roce již šestnácté koledování Tříkrálové sbírky. Opět po roce
v období prvních 14 dní v lednu navštěvují naše domovy tříkráloví koledníčci, přinášející koledu a
přání požehnaného roku 2016. Tříkrálová sbírka Charity Český Těšín má již charakter tradice, a ačkoli
se jedná o veřejnou sbírku, která je spojena se sbíráním finančních prostředků na předem daný účel,
má v první řadě sociální a pomáhající rozměr.
„Hlavním smyslem Tříkrálové sbírky je především předat přání pokoje v začínajícím roce, přičemž
umožníme lidem podílet se na rozvoji charitního díla a pomoci potřebným v místech, kde žijí,“
vysvětluje Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín. Stejně jako každý rok se podle pravidel sbírky
65% výnosu sbírky vrací zpět Charitám, které finanční prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na
podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, projektů Charity Česká republika a humanitární
pomoc do zahraničí. „Charita Český Těšín ze svého podílu Tříkrálové sbírky 2015, který činil přes 600
tis. Kč, podpořila opravy a úpravy, stejně jako rozvojové aktivity svých středisek. I pro nadcházející
ročník plánuje podpořit všechna střediska tak, aby byl rozměr pomoci co nejširší a zároveň byl
zachován místní prvek, tedy aby podpora občanů konkrétních obcí směřovala do zařízení, která jsou
jim k dispozici“, uvádí jedna z koordinátorek sbírky Lucie Richterová.
Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2016 pro Charitu Český Těšín:
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doplnění vybavení Charitního bazárku,
zakoupení vybavení k rozvozu obědů a přepravě klientů Charitního domu pro seniory,
zakoupení šatních skříní a realizace výletů klientů Charitního domu pokojného stáří,
zakoupení vybavení sloužícího k provozu služeb Charitního centra pro seniory a Charitního
střediska sociální rehabilitace,
doplnění vybavení Charitní poradny,
zakoupení automobilu a PC nutných k fungování Charitní ošetřovatelské služby,
oprava kuchyňské linky pro klienty Charitního střediska „Kometa“,
podpora realizace preventivních programů pro děti Charitního střediska „Maják“,
obnova oplocení Charitního domu pro matky v tísni,
rozšíření nabídky Půjčovny pomůcek,
podpora provozu a rozvoje Charitních služeb pro domácnosti,
zakoupení vybavení pro potřeby terénních služeb,
zkvalitnění stravovacího provozu Střediska stravování.

„V letošním roce jsme zapečetili 209 pokladniček na 20 městských a obecních úřadech. Všem
koledníkům jsme připravili cukříky, kalendáříky, drobné dárečky a ostatní materiál, aby mohli po
Novém roce vyrazit do svých vesniček a měst a přinést radost, pohodu a požehnání do našich
domovů“, sděluje spolukoordinátorka sbírky Jana Dybová a dodává: „Nově jsme se rozhodli uspořádat
pro koledníky Tříkrálové sbírky tombolu o drobné dárky, zážitkové poukazy apod. Každý koledník získá
jeden los za každý den koledování. To znamená, že čím více dnů bude koledník koledovat, tím větší
jsou jeho šance na výhru. Jedná se o další formu podpory koledníků a poděkování za jejich úsilí

pomoci, kterého si velmi vážíme. Již tradičně pro ně také pořádáme filmové představení, které se letos
uskuteční 6. února 2016 v 15. hodin v Kině Central v Českém Těšín, Kině Ex v Karviné a Kině Svoboda v
Těrlicku, stejně tak loutkové divadlo na Den dětí.“
Během samotného koledování poznáte charitní tříkrálové koledníčky podle jednoznačných znaků –
jsou vybaveni plastovými kasičkami s červenobílým logem, rozdávají jako upomínku kalendáříky a
cukříky a vedoucí skupinek jsou zároveň v souladu s legislativou vybaveni kartičkami, které slouží jako
plné moci a na vyžádání si můžete údaje na průkazkách ověřit dle občanských průkazů.
Děkujeme všem, kteří se podílí na nelehké přípravě sbírky a její realizaci, všem dárcům a koledníkům,
za pomoc a podporu naší činnosti. Více o Tříkrálové sbírce, jejím využití, ale i výsledcích se dočtete na
webu Charity Český Těšín www.ceskytesin.charita.cz, kde budou také pravidelně zveřejňovány
novinky týkající se sbírky.
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