V Křišťanovicích proběhla Tříkrálová sbírka.
Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce.
Vážení spoluobčané,
první lednové dny již neodmyslitelně patří k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou Česká
republika. Že neodmyslitelně patří k těmto dnům, dokazuje fakt, že nás provází už dlouhých
19 let a je stále úspěšnější. V Křišťanovicích se letos díky štědrosti dárců podařilo charitním
koledníkům nashromáždit částku 9 808 Kč., která pomůže potřebným a podpoří charitní dílo.
Za organizaci sbírky v Křišťanovicích patří velký dík již několik let stejným
pomocníkům. Někdy se nám nedaří najít koledníky sbírky, proto, pokud se budete chtít
osobně účastnit koledování příští rok, neváhejte nás kontaktovat, budeme velmi rádi za
jakoukoliv pomoc, kontakt na webu http://www.svmartin.charita.cz. Děkujeme.
80% vykoledované částky pomůže potřebným v regionu - 65% vykoledované částky se
vrací do místní Charity sv. Martina, která je vykoledovala na realizaci jejich záměrů, 15%
připadne na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Část výnosu koledování pomůže
prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí (např. na Ukrajině).
Charita sv. Martina použije vykoledovanou částku na provozní náklady pečovatelské
služby, která může pomoci i Vám přímo v Křišťanovicích. Charita sv. Martina plánuje rozvoj
terénní zdravotnické péče a nákup nových zdravotnických pomůcek dle požadavků klientů
do své půjčovny.
„Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň zavazuje. Stejně jako loni jsme
v průběhu koledování ještě dopečeťovali pokladničky, což je vždy pozitivní signál. Je povzbudivé, že se
nám daří nejen vysbírat vyšší částku, která pomáhá potřebným, ale hlavně, že vyráží do ulic stále více
kolednických skupinek, které roznáší požehnání do našich domovů, protože tříkrálová koleda je právě
o potkávání a vzájemném obdarovávání. Dokazuje to, že solidarita mezi lidmi má v Křišťanovicích své
místo. Děkujeme všem dárcům a koledníkům.“
V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé v rýmařovském a
bruntálském regionu. Vaše štědrost nás mile překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937 Kč
v roce 2017, v roce 2018 to bylo již 405 225 Kč. Peníze za rok 2018 jsme použili následovně:
nákup 6 elektrických polohovacích postelí, 2 invalidní vozíky, 3 chodítka a mobilní WC.
Zakoupili jsme na splátky automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu (terénní zdravotní
služba) a dofinancovali ztrátovost provozu pečovatelské služby. Letos Charita sv. Martina
vykoledovala celkem 474 268 Kč v našem regionu.
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