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Tříkrálová sbírka 2018
První lednový víkend vyrazili do ulic Hlinska a okolních obcí tříkráloví koledníci. Vybaveni
zapečetěnou pokladničkou přinesli radost a požehnání do tisícovek domácností a přitom vybírali
příspěvky na pomoc nemocným a potřebným. Spolu s cukříky a kalendáři rozdávali i tříkrálovský
leták s informacemi o využití loňské sbírky a se záměry pro využití té letošní. Počasí jim letos přálo,
dokonce se na obloze ukázalo i sluníčko, což oproti loňským až dvaceti stupňovým mrazům byla
opravdu příjemná změna.
Část výtěžku z Tříkrálové sbírky 2018 bude použit na rekonstrukci domu v Hlinsku, který je majetkem
Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. Záměrem rekonstrukce, která je již v běhu, je vybudování
nových vyhovujících prostor pro ambulantní a terénní služby, které v Hlinsku naše organizace
poskytuje – sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Část sbírky bude využita na přístavbu domu sv. Josefa v Chotovicích, který je majetkem Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče. V objektu vzniknou nové prostory pro zázemí ambulantních a terénních
služeb - kanceláře pro vedoucí služeb, sociální pracovníky, prostory pro pracovníky a uživatele
sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře a zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a
osobní asistence.
Každoročně je část sbírky použita také jako dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí –
Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní
vzdělávání v oblasti Bangalore – Karntaka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, projekty
misie v Hondurasu. Dále je sbírka využívána na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků
povodní, požárů apod.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme všem malým i velkým
koledníkům, kteří sbírce věnovali svůj čas. Děkujeme všem štědrým dárcům za dary finanční i za
drobné sladkosti pro naše malé koledníky.
Věříme, že i příští rok otevřete nejen dveře vašich příbytků, ale i svá srdce pro dobrou věc.
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Celková částka vybraná v oblasti Hlinsko, Skuteč, Chotovice činí 931.589,-Kč.
Ve Vašem městě: 143.541,-Kč

