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Vážení spoluobčané,
ve dnech 2.–15. ledna 2015 bude v našem regionu opět probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví Vás koledníci s přáním 
požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým 
okolnostem našeho života. Svým darem pomůžete mnoha lidem tuto naději naplňovat.   

V roce 2014 v rámci Tříkrálového koledování v olomouckém děkanátu dárci věnovali 1 189 700 Kč. 
35 % z této částky se rozdělilo na projekty Charity Česká republika a Arcidiecézní charity Olomouc.
65 % z této částky se vrátilo do místa, kde se koledovalo, a rozdělilo takto:
  2 % z celkové částky byla poslána do „nouzového fondu“ farních a oblastních charit olomoucké arcidiecéze, který 
         slouží na pomoc rodinám a jednotlivcům ve vážných existenčních krizích.
  5 % z celkové částky bylo posláno do krizového fondu, který vznikl solidaritou farních a oblastních charit olomoucké   
        arcidiecéze za účelem pomoci charitám, jež se ocitnou ve vážné existenční krizi.

58 % z celé sbírky použila Charita Olomouc na tyto projekty: 

300 000 Kč na podporu služeb střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním.
  80 000 Kč na zvýšení dostupnosti pečovatelské služby Charity Olomouc.
  80 000 Kč k rozšíření fondu přímé pomoci lidem v akutní nouzi (mezi ně patří oběti trestných činů, domácího násilí, 
     živelným pohrom, nehod, ale i lidé, kterým hrozí velký sociální propad, ztráta domova apod.).
  50 000 Kč pro obnovu vybavení Školičky Khamoro, která slouží dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením.
  40 000 Kč ke zlepšení podmínek bydlení v sociálních bytech střediska Samaritán pro lidi bez domova.
   17 000 Kč k podpoře střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů.

Dva další projekty ve výši 123.026 Kč (podpora činnosti Společenství sv. Josefa v Dolanech; pořízení vozidla pro tým 
pracovníků nasazovaných v případě poskytování krizové pomoci) jsou v procesu schvalování.

Za Vaši solidaritu vyjádřenou finančním darem děkujeme!


