Tříkrálová sbírka
poselství lásky a požehnání,
přání pokoje, štěstí, zdraví
Jednou ročně koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.
Pracovníci Oblastní charity Hradec Králové jsou tu také s Vámi.
Ani v době pandemie nezůstal nikdo bez pomoci.

Vážení přátelé Tříkrálové sbírky,
nadcházející sbírka proběhne jinak, než jsme zvyklí. Situace, kterou přinesla
pandemie, před nás staví nové výzvy, jak tuto tradiční sbírku uchopit.
Stěžejní část sbírky nebude moci probíhat formou koledování dům od domu.
Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli uskutečnit Tříkrálovou sbírku 2021
převážně ONLINE.

TŘI KRÁLOVÉ V LEDNU ONLINE
Koledníci králové nezazvoní fyzicky zkraje roku u Vašich dveří.
Bezpečí koledníků králů, zástupců úřadů i Vás, laskavých dárců
je pro nás prioritou.
Můžete je však pozvat do Vašich domovů prostřednictvím médií
a webu www.trikralovasbirka.cz.
Můžete si s nimi zazpívat, potěšit se.

Můžete nás podpořit
odesláním finančního daru
na účet 66008822/0800
u České spořitelny, VS: 77705007
(variabilní symbol je důležitý pro specifikaci
Oblastní charity Hradec Králové).

Velice si vážíme Vaší podpory a důvěry, které nás
provází více jak 20 let.
Věříme, že ani současná situace nezabrání tomu,
abychom ve Vás opět nalezli oporu a že nám
i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro druhé.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 pro Oblastní charitu Hradec Králové bude využit v rámci:


hospicové péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na přípravné práce,
výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice ve Stěžerách
 pečovatelské služby, která nabízí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí
Začněte
i Vy nový
rokporadenství
dobrýmvskutkem!
DĚKUJEME
VÁM!
 odborného
sociálního
těžkých životních
situacích
 zajištění provozně technického zázemí pro sociální služby a zdravotní péči
 humanitárních projektů v Indii (5 %, např. školní autobus)
 krizového fondu pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně)
Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity ČR a další projekty na pomoc lidem v nouzi.
Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
e-mail: dobro@charitahk.cz
tel.: 774 836 276, 778 726 269
www.charitahk.cz

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce!
V novém roce 2021 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!
Oblastní charita Hradec Králové
Aktuální informace naleznete na www.charitahk.cz

