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Záštitu nad sbírkou převzala Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora města Zlína
Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 28.ledna 2015
Dárci otevírali své dveře i srdce tříkrálovým koledníkům. Nyní přichází čas, kdy
vykoledované finance začnou pomáhat potřebným
Tříkrálová sbírka 2015 skončila. Takové tvrzení není zdaleka pravdivé. Mudrcové z Východu,
kteří v prvních dvou týdnech nového roku rozdávali radost v ulicích měst a obcí a koledovali
do zapečetěných pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké
životní situace, sice svoji pouť ukončili, ale organizátorům začíná práce zcela jiná. Přichází
čas, kdy vykoledované finance začnou pomáhat těm, kteří podporu potřebují.
Obecným účelem největší dobrovolnické aktivity v zemi, kterou pořádá Charita Česká
republika, je totiž pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního
díla. „Jsme rádi, že i v letošním roce můžeme nabídnout pomoc potřebným, prioritně v naší
oblasti,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity.
Tříkrálová sbírka 2015 v naší zemi přinesla při koledování částku 88 541 274 korun a dalších
764 997 korun doputovalo prostřednictvím DMS (http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/) .
„Letošní sbírka byla u nás opakovaně úspěšná. Tím nemyslím pouze skutečnost, že je každým
rokem více skupinek koledníků i financí, jak celorepublikově, tak i u nás na Zlínsku.
Především mám na mysli skutečnost, že nedošlo v našem regionu ke zranění koledníků, či
jiným nepříjemnostem,“ uvádí koordinátorka ze zlínské Charity Pavla Romaňáková a
s úsměvem dodává: „I když navýšení výtěžku o více než sto padesát tisíc korun oproti roku
minulému je úžasné. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do sbírky zapojili, moc děkujeme.“
Ing. Pavla Romaňáková
projektová manažerka Charity Zlín a koordinátorka sbírky v regionu
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601
www.zlin.charita.cz , info@zlin.charita.cz, https://www.facebook.com/CharitaZlin

Příloha
zdroj: http://www.charitazlin.cz/tks/vytezek-a-vyuziti-sbirky-v-minulych-letech/
Tříkrálová sbírka 2015
ve zlínské Charitě
Vykoledováno
296 skupinek, 3 města, 42 obce

1.633.184,-Kč
Přiděleno na projekty ChZ bude:

947.246,72 Kč
(bez výnosu DMS a pošt.poukázek)

Co s vykoledovanými penězi?
Všechny finance jsou odeslány
na celorepublikový bankovní
účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp.
organizátor skupinek; 15 % diecézní charity; 10 % humanitární pomoc, 5 % projekty CHČR a
5 % režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V
olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 %
ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při
nepředvídaných situacích v arcidiecézi - živelné katastrofy atp.
Jaká jsou pravidla pro využití sbírky?
Už před zahájením sbírky si organizátoři ujasní svůj záměr na její využití, přičemž je kladen
důraz na: 1) využití v rámci vyhlášeného záměru sbírky: "Pomoc lidem v nouzi u nás i v
zahraničí a rozvoj charitního díla", 2) účelnost, 3) efektivitu, 4) transparentnost.
Jak nakládá s penězi ze sbírky Charita Zlín?
Všeobecně lze říct, že je podpořena některá ze sociálních služeb organizace, druhý balíček
nazveme ´ostatní´. Odsud jdou finance například do Nemocnice Milosrdných bratří ve
Vizovicích, na humanitární pomoc u nás i v zahraničí např. v souvislosti s živelnou
katastrofou atp., velká část výtěžku putuje na přímou pomoc potřebným. O lidech, kteří
pomoc potřebují, se dozvídáme od tříkrálových spolupracovníků, starostů obcí, pracovníků
sociálních odborů, kněží. Na základě písemné Žádosti o materiální pomoc z prostředků
sbírky (nikdy žadateli neposkytujeme finanční hotovost), jež je opatřena doporučením a
podpisem zástupce města, obce či farnosti, je u žadatele provedeno tzv. sociální šetření. Po
jeho vyhodnocení rozhodnou pověření pracovníci Charity Zlín, zda bude materiální pomoc
uskutečněna. Prioritou realizace je rychlost a diskrétnost.
Materiální pomocí se rozumí: kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, zdravotnický
materiál, léky; vybavení domácnosti - pračka, lednička, sporák, úložný prostor, postele,
matrace; školní pomůcky, oděvy a obuv pro děti atp.; v případě živelné katastrofy dle potřeby
(často jde o spolufinancování). Mějte na paměti, že jsme zde pro Vás!

