Trikralova
sbirka

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!…A ZAZVONÍ U VAŠICH ONLINE DVEŘÍ
Požehnání do roku 2021 koledníci přinesou do vašich domovů i navzdory
koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví vás i našich koledníků je
pro Charitu na prvním místě. Ve hře je několik variant, a tak se tři králové pilně
připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální od 1. do 24. ledna 2021.
Pozvěte v lednu ONLINE koledníky dál na www.trikralovasbirka.cz.
Oblastní charitu Havlíčkův Brod můžete podpořit:
• prostřednictvím ONLINE koledy na www.trikralovasbirka.cz
• zasláním finančního daru na účet: 66008822/0800, VS: 77705004
• příspěvkem do kasiček v charitních zařízeních, na úřadech, v kostelech 		
nebo obchodech
Aktuální informace na www.hb.charita.cz. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM!
V roce 2021 díky vám v regionu podpoříme:
• Centrum sociálních služeb Petrklíč - nákup devítimístného svozového auta
pro imobilní klienty
• Domácí hospicová péče - nákup zdravotnického vybavení, dofinancování
mzdových a provozních nákladů
• Středisko charitní pomoci - vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby
dlouhodobě nezaměstnané či těžko uplatnitelné na trhu práce
Výtěžek sbírky dále poputuje na humanitární projekty v zahraničí, na náklady vzniklé
při odstraňování následků mimořádných událostí (povodní, požárů apod.) a na
spolufinancování nákladů na provoz služeb havlíčkobrodské Charity.
Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky:
65 %
15 %
10 %
5%
5%

Oblastní charita Havlíčkův Brod – pomoc potřebným
Projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové
Humanitární zahraniční projekty
Celostátní projekty
Zákonné režie sbírky

Oblastní charita Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: tks@charitahb.cz, www.hb.charita.cz
Facebook/Instagram: @oblastnicharitahavlickuvbrod
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme za vaše dary pro lidi v nouzi.
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90
na číslo 87 777
Více na www.darcovskasms.cz

2021

Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna
od 18 hodin na ČT1

