Devatenáctá Tříkrálová sbírka
na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po dvacáté, účastní se jí
každoročně přes 60 tisíc dobrovolníků.
Farní charita Dobruška ji zorganizovala po devatenácté.
TKS spojuje lidi v šíření dobra a ani letos nezmizela štědrost a ochota
dávat.
65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu
Osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny,
přímou finanční pomoc lidem v nouzi, matkám samoživitelkám a také
posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indii, na školství.
Loni jsme z TKS koupili auto, kterým naše osobní asistentky dojíždějí
za lidmi nejen v Dobrušce, ale z větší části také do hor a do okolních
obcí.
Dále jsme nakoupili další pomůcky do půjčovny pomůcek a tuto
půjčovnu jsme přestěhovali do nových proctor v ul. Fr. Kupky 325.
Zároveň jsme vybudovali lepší zázemí pro asistentky a novinkou je
nový prostor a vybavení pro potravinovou banku. Všechny tato aktivity
jsou částečně hrazené i z TKS.
V celém našem obvodu bylo zapečetěno 148 pokladniček a koledování
se zúčastnilo přes 600 dobrovolníků.
Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají.
Letos v celém našem obvodu vykoledovalo 802 334 Kč, což je o 106 000
Kč více než loni.

Zajímavostí letoška je, že výtěžek nebyl tak těžký jako býval. Důvodem
je méně mincí, více bankovek. ☺
Děkuji všem lidem dobré vůle za to, jakým způsobem koledníky
přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich
rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání
v kostelech, sponzorům, městským a obecním úřadům patří dík za
administrativní dohled nad průběhem sbírky, za pečetění a
rozpečetěťování pokladniček.
Jménem Farní charity Dobruška i jménem svým Vám všem do nového
roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška

