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Zpráva z Charity Zábřeh ze dne 15. prosince 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
proběhne fyzicky i online
Příprava Tříkrálové sbírky
vrcholí, po roční pauze
chystá Charita Zábřeh i
koledu fyzickou. „Věříme, že
epidemická situace umožní,
aby s novým rokem u mnohých dveří opět zazvonili tříkráloví koledníci a přinesli radost, přání
všeho dobrého a požehnání domovům, a také poprosili o dar pro potřebné,“ řekla Jana
Skalická z Charity Zábřeh. Sbírka proběhne v období 1. - 16. ledna 2022.
Co když u vašich dveří zazvoní pouze jeden tříkrálový koledník? Ano, i to se může stát –
ostatní králové nedorazili nebo třeba onemocněli. Pokud přijde s úředně zapečetěnou
kasičkou a prokáže se vám občanským průkazem a pověřením sbírky, nebojte se a neváhejte
ho obdarovat. Váš dar pomůže v našem regionu lidem, o které Charita pečuje svými
službami.
Pokud k vám králové ale nedorazí vůbec? Mohla nastat některá z variant: onemocněli úplně
všichni koledníci, nepodařilo najít dobrovolníka, vedoucí skupinek se rozhodli letos
nekoledovat, fyzická koleda byla vzhledem k epidemické situaci zrušena. I tak ale můžete
sbírku podpořit, a to několika způsoby: prostřednictvím online kasičky, která bude spuštěna
od 1. ledna na www.trikralovasbirka.cz, kam, stejně jako loni, uvedením PSČ Zábřeha
(78901) darujete konkrétně pro Charitu Zábřeh. Svůj dar můžete poslat také na účet
66008822/0800 s variabilním symbolem 777970107 (pro platbu lze využít QR kód) nebo
můžete dar vložit do statické kasičky – zábřežská bude umístěna na recepci Charity Zábřeh
(Žižkova 15) - seznam ostatních v našem regionu bude zveřejněn na webových stránkách
Charity.
Budete-li chtít označit své domovy požehnanou křídou, můžete si ji vyzvednout na Charitě a
posloužit nápisem i lidem ve svém okolí.
Víme, že situace s onemocněním covid může Tříkrálovou sbírku opět ovlivnit a v poslední
chvíli bude klasická koleda zrušena. Věříme však, že jsme se v uplynulém roce mnohému
naučili – chránit se před nákazou, být k sobě ohleduplní, podporovat se, nacházet nová
řešení. Taková jsme hledali i my v našich službách. Přestože po celou dobu nemoc
ovlivňovala jejich chod, zajišťovali jsme bez přerušení veškeré služby, poskytovali péči
klientům, snažili se vyjít vstříc mnoha lidem v tísni, zřídili služby, kterými jsme pomáhali
lidem v karanténě, vzniklo antigenní odběrové centrum AOC, které pro otestování na nemoc
covid využil mnohý občan nejen našeho regionu.
Výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o klienty služeb, pacienty i jejich rodiny
a k rozšíření a zkvalitnění těchto služeb.
Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města
Prahy.
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Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět několika způsoby:





navštíví vás nebo potkáte Tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká
republika
přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či
obchodech (seznam bude na webu Charity Zábřeh (www.charitazabreh.cz)
můžete darovat prostřednictvím Online koledy (www.trikralovasbirka.cz)
poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet:
66008822/0800 s variabilním symbolem 777970107 (využít
k platbě QR kód)
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