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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS JINAK
Vážení čtenáři našeho zpravodaje.
Rok 2020 byl v mnoha ohledech výjimečný a kvůli nemoci Covid-19 i složitý. Každý z nás vyhlížíme dobré zprávy,
dobré přátele, pomyslnou jistotu radosti. Ve světle posledních měsíců se každoroční návštěva Tří králů jeví jako
poselství naděje pro rok 2021.
Možná letos nebude znít koleda tolik ulicemi. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021
však chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví
našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové připravili nejen na koledu s rouškami (tam, kde to bude možné), ale také na ON-LINE koledu.
Pokud u vás nezazvoní tři králové, nebojte se, o zážitek z koledování nepřijdete. Tři králové za vámi totiž přijdou
také ON-LINE. Otevřete jim ON-LINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta
zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Přijměte jejich požehnání a případně je i obdarujte. Těší se na vás
na www.trikralovasbirka.cz
Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

l Kde už sbírka pomohla
e Spolufinancovala nákup osobního automobilu pro terénní služby.
e Zajistila přímou finanční pomoc potřebným při nákupu důležitých léků.
e Financovala pomoc rodinám s dětmi, které se dostaly do problémů.
e Spolufinancovala nákup důležitých věcí rodině po požáru jejich domova.
e Umožnila dětem a mládeži trávit čas smysluplně
a v bezpečí.

l Jak můžete obdarovat tři krále
e Bezhotovostní platbu na podporu Tříkrálové sbírky
můžete poukázat na následující účet a var. symbol:
č.ú.: 66008822 / 0800
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e QR platba z mobilního telefonu

e Mapu míst, kde budete moci přispět přímo do našich pokladniček, najdete na www.charitajicin.cz

l Pečovatelská služba
l Nízkoprahové kluby
l Centrum SASanka
l Centrum Fialka
l Dobrovolnické centrum
l Potravinová banka
l Prádelna Veronika
l Chov včel a prodej medu

l Jak můžete pomoci třem králům
www.charitajicin.cz
tel.: 605 521 429
reditel@charitajicin.cz
facebook.com/OCHJicin

facebook

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861, Jičín 50601
tel.: 733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz

Kanceláře a vedení:
17. listopadu 861, 506 01 Jičín

web

e Můžete koledovat, ale musíte dodržovat doporučená
organizační a hygienická opatření.
e Můžete podpořit šíření informace o ON-LINE SBÍRCE
sdílením na sociálních sítích, v práci mezi kolegy, mezi kamarády, ...
e Můžete pomoci rodičům a prarodičům, pokud by
chtěli přispět v ON-LINE SBÍRCE, protože ne každý
bude s touto novinkou kamarád.
e Můžete třeba pomoci i jinak, tak se ozvěte na níže
uvedené kontakty, děkujeme!

