,,My tři králové jcleme k lltim, štěstí,zdruví vinšujem Vám."
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Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou
pokladničkoLr.

otevřete prosím svá srdce, a přispějte tak těm, kteří se bez
Vašípomoci neobejdou.
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Zpl,áva o využitípcnčz z Tříkrr'rlové sbírky 20l9
Vážení podporovateló charitního díla, milí dárci,
velice si ceníme vaši podpory pro Tříkrálovou sbírku. Děkujeme, že jste při minL]lém ročníkLl,
který se konal 12, Iedna 2019, Vřele přijati naše koledníky a štědře je obdarovali.
V našem re8ionu 5e vybrala čá5tka 113.776 Kč, díky ktcró můžemelépe pomáhat lidem V
nouzi,

výtěžku sbírky se pro potřeby našícharity vrátila zpět částka 67. 329,03 Kč, kterou jsme
využili následovněi
- zaplacení akontace úVěrL] aLlta, které sloužíždravotním5e5trám charitníošetřovatelské
Z

sIužby,
-

přímou pomoc potřebným, kteříse na nás

V

průběhu roku obrátiliV nouzových situacích,

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro dalšípráci.
charita Kojetín poskytuje sVé služby občanůmKojetína i okolních obcí, Naše projekty sloLlží
Všem Věkovým kategoriím obyvatelstva a zahrnUjípéčio ně. od ledna 2018 jsme otevřeli
novou terénní odiehčovací službu, která spočivá V pomoci Všem těm, kteří se doma starají o
své blízké.
Touto cestou Vyslovujeme sVé poděkování nejen jménem charity Kojetín, ale předeVším
jménem těch, kterým jste svými penězi pomohli, Děkujeme za to, že na naše prosby
rea8ujete a V této Vánočni době při5píVáte na pomoc všem, kteříto potřebUjí.

Prosíme opět o Vaši štědrost.
Tříkrálová sbírka 2020 proběhne v Kojetíně a okolních obcích v sobotu
11.1edna 2020.
Jménem charity Kojetín a Všech jejích Zaměstnanců bych Vám chtěla popřát krásné a pokojné
svátky vánoční, prožitéV kruhu svých nejbližších,a úspěšnýcelý rok 2020,
Helena Gračková,

ředitelka
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