Využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2012 vykoledovaného skupinkami
Charity Zábřeh
(vykoledováno 1.137.913 Kč, podíl ze složenek aDM

15.665 Kč, celkem 1.153.578 Kč)

Vlastní záměry Charity Zábřeh:
70.000 Kč - přímá pomoc lidem v nouzi: podpora početných a neúplných rodin s nízkými
příjmy (např. uhlí na zimu, doplatek na léky, zakoupení potravin pro děti)
80.000 Kč - organizace veřejné služby: ociální integrace lidí dlouhodobě nezaměstnaných,
přínos v provedené práci ve prospěch neziskových organizací i široké veřejnosti (úklidy
veřejného prostranství pořádání materiální sbírky apod.)
250.000 Kč - obnova zastaralých vozidel v terénních službách: příspěvek na pořízení dvou
osobních aut, základního prostředku pro doručení naší pomoci do domácnosti klienta; úspora
nákladů za opravy i PHM (provoz na LPG)
120.000 Kč - příspěvek na pořízení zdravotních pomůcek: dovybavení chybějícími
kompenzačními pomůckami pro seniory a nemocné - invalidní vozíky, polohovací lůžka,
chodítka
149.076 Kč - pořízení chybějícího technického vybavení, např. polohovatelné křeslo a
zahradní cvičební prvek pro seniory, manipulační pomůcky pro lepší úchop a přesun klientů
šatní skříňky pro uschování osobních věcí klientů
Další podpořené projekty, dle klíče rozdělení sbírky:
230.715 Kč - záměry a činnost vyšších složek Charity: podpora oddělení humanitární a
rozvojové pomoci, prodejních míst výrobků chráněných dílen
115.357 Kč - zahraniční humanitární pomoc: Ukrajina, Haiti
57.679 Kč - krizový fond na podporu charitních služeb, kterým v důsledku výpadku
financování hrozí ukončení činnosti
23.072 Kč - nouzový fond pro pomoc lidem v tísni (např. příspěvek na plošinu pro postiženou
dívku, dofinancování péče pro člověka stiženého exekucí)
57.679 Kč - režijní náklady spojené s pořádáním sbírky, kolednické potřeby
Děkujeme i za Váš příspěvek a za důvěru pomáhat naším prostřednictvím.
Přivítáme také Vaše náměty na projekty hodné podpory z prostředků sbírky i na pomoc
jednotlivcům v tíživé životní situaci. Aktuální informace o ýsledcích koledování i další
zprávy ze zábřežské Charity najdete na www.charitazabreh.cz
Charita Zábřeh, Žižkova 15,78901 Zábřeh, tel. 583 412 587,
email: info{acharitazabreh.cz
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