Využití výtěžku TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006
vykoledovaného koledníky Charity Zábřeh

Příjem celkem: 956.960,- Kč
(z koledování 917.626 Kč, podíl ze složenek 39.334 Kč)
Vlastní záměry Charity Zábřeh:
252.000,- Kč – příspěvek na zakoupení použitého
dodávkového vozidla pro zajištění bezbariérové přepravy
klientů i dalších lidí se sníženou schopností pohybu
80.000,- Kč – podpora projektu centra denních služeb
Okýnko v Mohelnici: v důsledku nepřiznání potřebné dotace
ze strany samosprávy se projekt ocitl v existenční krizi a
hrozilo jeho uzavření
65.223,- Kč – přímá pomoc potřebným – jednotlivcům a
rodinám ve složité životní situaci: topivo pro rodinu těžce
nemocného otce; bojler pro muže postiženého schizofrenií
v opatrovnictví blízkého; příspěvek na základní vybavení bytu
pro rodinu, která těsně před vánoci 2005 vyhořela; příspěvek na znovupřipojení elektřiny v obydlí
rodiny s malými dětmi
70.000,- Kč – podpora rozvoje a dostupnosti terénních služeb: příspěvek na nákup osobního
automobilu pro zajištění péče i v odlehlejších částech teritoria
40.000,- Kč – vybudování zázemí pro dobrovolnické aktivity: stavební úpravy a vybavení prostor pro
práci s dobrovolníky
20.000,- Kč – podpora činnosti pobočky Poradny pro ženy a dívky
5.000,- Kč – fond akutní pomoci: finanční prostředky na řešení problémů lidí bez přístřeší a v situaci
přechodného ohrožení (poskytnutí potravin, jízdného do školy, čistého oblečení, doplatek drahých léků
na srdce)

Další podpořené projekty, dle klíče rozdělení sbírky:
214.206,- Kč – záměry a projekty vyšších složek Charity: provozování Hospice na Sv. Kopečku,
vedení centrálního humanitárního skladu, uprchlická problematika
95.696,- Kč – zahraniční humanitární pomoc: Ukrajina - podpora azylového zařízení pro děti bez
domova a bez rodiny; Indie – podpora bydlení chudých rodin s dětmi; Kavkaz, Gruzie - preventivní
programy migrace
66.987,- Kč – krizový a nouzový fond: prostředky pro pomoc sociálním projektům v existenční krizi
v důsledku nesystémového financování (převážně projekty zaměstnávání zdrav. postižených - dílny
Slavkov, Uh.Brod, Val.Meziříčí)
47.848,- Kč – režijní náklady spojené s pořádáním sbírky: propagace, tisk složenek, cukříky

Děkujeme i za Váš příspěvek a za důvěru pomáhat naším prostřednictvím.
Jako každý rok, přivítáme Vaše náměty na projekty hodné podpory z prostředků sbírky i na
pomoc jednotlivcům v tíživé životní situaci.
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