Milí spoluobčané a lidé vnímavého srdce
velice si vážíme Vaší podpory celonárodní Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali koledníky a
k tomu do kasiček vložili rekordních více jak 610 tisíc korun. Je to pro nás nesmírný závazek důvěry, které si vážíme a
snažíme se zlepšovat život v novojičínském regionu.
Výtěžkem minulé sbírky jste podpořili:
 Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky Vašim příspěvkům mohly být dokoupeny nové
polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, mobilní WC. Tyto pomůcky zásadně pomáhají vašim blízkým,
kteří, mnohdy nečekaně a naléhavě, potřebují podporu při zvládání každodenních úkonů běžného života. Rychlá
dostupnost těchto pomůcek je také mnohdy zcela zásadní pro pečující osoby, na jejichž bedrech zůstává celé
zvládnutí nelehké situace.
 Během roku jsme se snažili Podporovat sociálně aktivizační činnosti pro jednotlivce i rodiny. Podařilo se
uskutečnit přednášky s rodinnou a vztahovou tematikou, dětské dny, maškarní ples, ale i Běh sv. Václava.
V neposlední řadě jsme podpořili činnost Klubu rukodělných prací, který se mmj. snaží zapojit do společnosti a
motivovat k setkávání osamělé ženy.
 Finanční prostředky určené k Humanitární pomoci osobám v tíživé životní situaci odesíláme na náš
transparentní účet. V roce 2016 jsme tak například pomohli vyhořelé rodině z Nového Jičína, nebo mladému, na
lůžku upoutanému muži.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne ve dnech 1. - 15. ledna 2017.
Většina vašich příspěvků se vrátí zpět do Nového Jičína, kde vidíme potřebu pokračovat v podpoře:
 Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek – zájem o pomůcky je stále větší než naše stávající kapacity a tak
vidíme jako smysluplné nabídku dále rozšiřovat.
 Sociálně aktivizační činnosti pro jednotlivce i rodiny – chceme dále nabízet oblíbené přednášky a semináře a
také podporovat aktivity sdružující celé rodiny.
 Humanitární pomoci osobám v tíživé životní situaci – tento fond je připraven k rychlé pomoci komukoli, kdo se
ocitne v krizové situaci. Užití fondu může být také ve vašich rukách – pokud se dozvíte o někom, koho postihla
nečekaná nepřízeň osudu, neváhejte přinášet podněty k využití fondu na adresu Charity NJ.
 Fond volnočasových aktivit – v rámci prevence sociálně-patologických jevů bude zřízen fond, který má za cíl
pomáhat dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením smysluplně využívat volný čas zapojením se do
volnočasových kroužků a sportovních aktivit, na které finanční situace rodiny nedosahuje.
Děkujeme každému z Vás za příspěvek i chuť pomáhat.
Chtěl bych vyjádřit také poděkování stovkám koledníků, kteří ve svém volném čase investují energii do pomoci jiným a
Vás poprosit o vlídné přijetí těchto vesměs dětí, které přicházejí s dobrým úmyslem udělat něco pro druhé. Věřím, že
návštěva třech mudrců Vás potěší a spolu s písní Vám udělá radost.
Závěrem bych chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho dobrého v roce 2017.
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