Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v Chebu a okolí

V Chebu 28. ledna 2019

Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu a okolí, která se konala od 1. do 13. ledna 2019,
vynesl 193 642,- Kč (přesně 190 182 Kč, 112 euro a 100 ploských zlotých), což je o 11 348 Kč
více než vloni.
Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. 125 867 Kč), bude jako obvykle použit
na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:
 40% (tj. 50 347 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní službu
domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v
paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající


35% (tj. 44 054 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které
zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb



20% (tj. 25 173 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc
lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém
denním centru.



5% (tj. 6 293 Kč) pro Radečka Neuschla, který trpí nemocí motýlích křídel.

Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo celkem 111 dobrovolníků - 74 koledníků, 26 vedoucích
skupinek a 11 dobrovolníků v zázemí. Děkujeme Městu Cheb a Trinity Clubu Cheb, kteří nám
věnovali výbornou bramboračku na sobotu 5. 1. 2019, kdy byla tradiční Tříkrálová polévka pro
veřejnost v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, a děkujeme všem dobrovolníkům a koledníkům, kteří ji
oživili svým zpěvem.
Vlastní fotogalerii k akci naleznete zde: https://www.zonerama.com/farnostcheb/Album/5016647
Všem dárcům i spolupracovníkům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího
požehnání do celého roku.
Ing. Eva Kolafová,
Farní charita Cheb tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz
Přílohy: 1. Přehled pokladniček, 2. Přehled lokalit, 3. Přehled využití

