Oblastní charita v Kutné Hoře pomáhá potřebným v regionu už 22 let.
Sociální služby nabízíme seniorům, dětem a mladým lidem, rodinám s dětmi,
dospělým se zdravotním handicapem, dětem s handicapem a jejich rodinám,
lidem v krizi, lidem sociálně vyloučeným, lidem bez domova.
Na pomoc těmto lidem je každoročně určený i výtěžek Tříkrálové sbírky. Výtěžek
sbírky z roku 2015 činil 502 672 Kč. Do regionu se vždy vrací 65 % výtěžku - ten byl
z větší čás využit na rekonstrukci Střediska Na Sioně, které pomáhá rodinám dě
se zdravotním handicapem a dalšími speciﬁckými potřebami, např. s poruchami
au s ckého spektra. Ze sbírky jsme mohli uhradit i další náklady spojené se
službami pro dospělé se zdravotním handicapem, na volnočasové ak vity v našich
centrech pro dě a mládež, na podporu dobrovolné práce v nemocnicích
a domovech důchodců a další projekty.
Děkujeme všem našim pomocníkům při organizování sbírky a všem dárcům, kteří
do Tříkrálové sbírky 2015 přispěli! Zároveň Vás chceme pozvat k ak vní účas na
Tříkrálové sbírce 2016.

Oblastní charita Kutná Hora Vás zve k účas na

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
Sbírka proběhne na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku
o víkendech 2. - 3. ledna a 9. - 10. ledna 2016.

V KUTNÉ HOŘE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 9. LEDNA 2016.
Vyslání koledníků v Kutné Hoře v 9.30 z kostela sv. Jakuba,
v Kutné Hoře-Sedlci v 9.30 z katedrály Nanebevze Panny Marie.
Tři králové Vám přijdou připomenout radostnou událost Vánoc
a popřát všechno dobré do nového roku.
Dary, kterými do sbírky přispějete, budou opět využity z větší čás na dobudování
Střediska Na Sioně, které poskytuje služby rodinám dě se zdravotním
handicapem a dalšími speciﬁckými potřebami a z čás na další služby charity
určené dětem, lidem se zdravotním handicapem a dalším skupinám obyvatel.
Děkujeme Vám předem jménem všech potřebných za Vaši podporu.

KONTAKTY: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, Kutná Hora
tel. 327 313 110, e-mail: charita@kh.cz, www.kh.charita.cz

