Tříkrálová sbírka
Umožní-li to proti epidemická pravidla, přijdou již po dvacáté požádat
dobrovolníci Charity Česká republika své spoluobčany ve Vodňanech a
okolí, a též v Bavorově a okolí o příspěvek do Tříkrálové sbírky.
Vzhledem k okolnostem dochází k časovým změnám. Povolený termín
konání je od 1.1. do 24.1.2021. Předpokládáme, že koledníci budou
moci přijít o víkendech 16.1. - 17.1. a 23.1. – 24.1.2021 (o víkendu 9.1.
– 10.1. pouze při změně PES z 5. na 4. stupeň).
Koledníci přijdou asi beze zpěvu, určitě s rouškami, dezinfekcí,
s minimálním osobním kontaktem.
Ostatní pravidla zůstávají. Vedoucí koledník prokazuje své pověření
průkazkou Charity Česká republika. Bílé pokladničky jsou označeny
červenobílým logem charity a zapečetění mají potvrzeno příslušným
obecním úřadem.

Z vybraných prostředků 65% bude vráceno zpět. Doufáme, že i přes
tuto nepříznivou situaci – zdravotní i finanční – najdete sebemenší
příspěvek, který pak v celkovém součtu umožní poskytnout pomoc tam,
kam vždy v našem regionu směřovala – pro klienty Hospice
v Prachaticích a Domácího hospice ve Strakonicích - v r. 2020 obdrželi
27.300,-Kč, pro terapeutickou dílnu v Chelčicích – v r. 2020 poskytnuto
9.100,-Kč pro klienty Domova Žlutý Petrklíč na Lomci – v r. 2020
převzali 27.300,-Kč, pro charitní Občanskou poradnu ve Vodňanech –
v r. 2020 podpora činila 36.400,-Kč, pro přímou pomoc potřebným – v r.
2020 bylo k začátku prosince čerpáno 46.407,-Kč (pomoc pro 16 dětí,
3x jednorázová výpomoc v hmotné nouzi, 2x výpomoc občanů se
zdravotním handicapem). Akci pro koledníky jsme nemohli uskutečnit.
Proto jsme poskytli pomoc ve výši 6.991,-Kč Azylovému domu sv.
Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Našim koledníkem snad budeme
moci vše vynahradit. Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro další
naléhavé případy přímé pomoci.
Pokud se nebudeme moci potkat, je možnost využít „online kasičky“.
Podrobnou informaci jak přispět na tříkrálový účet získáte na webu
www.trikralovasbirka.cz.
O informace a o pomoc je možné žádat na tel. 731 974 731 Marie
Horáková a 728 073 560 Lenka Ebelová – místní koordinátorky.

Děkujeme za důvěru, pomoc a přejeme všem dobré zdraví.

