Vážení spoluobčané,
máme před sebou konečné výsledky Tříkrálové sbírky za celou Charitu Odry a zase jsme v úžasu nad
štědrostí a dobrotou Vás dárců, protože celková částka činní 937.506 Kč. To je o 65.169 Kč více než v
roce 2018. Neskutečné! Nesmírně si ceníme Vaší přízně a podpory našeho charitního díla. Pro Charitu
Odry se z celkové částky vrátí 65 % což je 609.378 Kč. Tuto částku použijeme na zajištění provozu a
rozvoje našich služeb směrem k Vám.
Zároveň chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací Tříkrálové sbírky v
jednotlivých regionech nebo v jednotlivých obcí. A taky všem koledníkům, kteří bez ohledu na počasí
se vypravili dům od domu, aby přinesli požehnání do každé domácnosti a nabídli možnost dobrého
skutku ve formě finančního daru. Rozmanité složení koledníků nebránilo dobré náladě a odhodlanosti
koledovat od dopoledních hodin až do večera. A odměna? Únava, ale k tomu radostná tvář, jiskřící oči,
pěkné společenství, krásně a smysluplně prožitý den i s malým občerstvením.
Vážení spoluobčané,
ať jste na straně dárců či koledníků, moc si Vás vážíme a vyprošujeme Vám Boží požehnání, tak jak
Vám ho do Vašich domovů přinesli tři králové.
S úctou a pokorou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce naleznete během února na webu:
www.odry.charita.cz
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
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
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Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora sociální poradny
2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby
3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek
4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry

