
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 

 Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800             VS 777966200

500  Kč 1000  Kč 2000  Kč volná částka

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NEDĚLI 8. LEDNA OD 18 HODIN NA ČT1

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

Trikralova
sbirka



Milí přátelé,

chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém ročníku Tříkrálové sbírky. 
V obcích, kde působí Oblastní charita Rajhrad, se loni vybrala částka 5 305 652 Kč. 
Velice si vážíme vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále od-
borně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, lidem se zdra-
votním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů 
a u jiných jsme se posunuli kupředu.

Výtěžek sbírky pomohl:
• financovat nový zadní vchod/dveře s dálkovým ovládáním v Domě léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa,
• financovat nový výtah u zadního vchodu,
• financovat nákup zvonků k pacientským postelím.

 

V následujícím roce bychom výtěžek rádi využili na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť, 
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

Vaše důvěra je pro nás závazkem 
a současně velikým povzbuzením do další práce. 
Prosíme vás proto o podporu. Děkujeme! 

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Tel.: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/
www.rajhrad.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 
E-mail: tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1327710/2012 
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.
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65 % místní charity
15 %  diecézní charity
10 %  pomoc do zahraničí
5 %  zákonné režie sbírky
5 %  projekty Charity ČR

DALŠÍ ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY SE USKUTEČNÍ OD 1. DO 15. LEDNA 2023

Rozdělení výtěžku
Tříkrálové sbírky


