Tříkrálová sbírka 2015
Celkový výtěžek uplynulé Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč v první polovině
ledna 2015 činil 2 179 622 Kč. Na této akci se podílelo 432 skupinek koledníků a zapojilo se
do ní přes 1 500 dobrovolných pomocníků.
Darů z Tříkrálové sbírky 2015 jsme využili k financování rozvoje činnosti Oblastní charity
Třebíč. Pomoc směřovala na nákup biofeedback – EEG do Rané péče Třebíč (služba pro
podporu rodiny a dítěte se zdravotním postižením). Jedná se o metodu sebe-učení mozku
pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Z výtěžku byly rovněž podpořeny: Paprsek naděje,
Probační program Most, PRIMÁRNÍ PREVENCE, dále Charitní pečovatelská služba, Osobní
asistence a Domácí hospic sv. Zdislavy, pro které bylo možné vybavit a rekonstruovat budovu
na ul. Gen. Sochora. Podpořeným projektem byl také Taxis – sociální rehabilitace,
STREETWORK – terénní program pro mládež. Z Tříkrálové sbírky byl také zakoupen
zdravotnický materiál pro K – centrum Noe. Část výtěžku šla na zahraniční humanitární pomoc
na Ukrajinu a lidem postiženým zemětřesením v Nepálu. Dále byly finanční prostředky využity
na individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi a lidem se zdravotním znevýhodněním.
Tříkrálová sbírka 2016
Také v roce 2016 bychom chtěli využít peněz z Tříkrálové sbírky k rozvoji našich služeb
pro potřebné lidi. Hlavním bodem tohoto roku bude výstavba nového objektu Domova pro
matky s dětmi a Rané péče Třebíč. Část výtěžku přispěje na dokončení stavebních prací
v objektu Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné. Potřebujeme také zakoupit
automobil pro pečovatelskou službu, která pomáhá lidem v domácnosti na velkém území okr.
Třebíč. Z Tříkrálové sbírky bude také podpořena humanitární pomoc a materiální nebo
finanční pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi. Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi,
kteří potřebují pomoc.
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