Záměr Tříkrálové sbírky 2022, jejíž výtěžek budeme v našem regionu směřovat na:

- finanční podporu posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro
poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela (částečné pokrytí provozních
nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři,
psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven
- částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře související
s probíhající reformou psychiatrické péče a nákladů na přípravu a provoz Centra duševního
zdraví ve Svitavách
- posílení Fondu přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
- pokračování v podpoře projektů DCH HK v Indii,
- vytvoření finanční rezervy pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod.

Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel - Oblastní charita Polička,Vrchlického 16, 572 01 Polička
tel: 461 725 552, e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz, www.policka.charita.cz
Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová, tel: 731 591 558, jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
Jana Poliačiková, tel: 737 501 941, jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz

Vážení a milí dárci, svůj příspěvek můžete darovat:

OD 1. DO 16. LEDNA 2022

* platbou přes zde zobrazený QR kód
(Váš příspěvek bude generován přímo Oblastní charitě Polička)

* DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777
* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777
(Více na: www.darcovskasms.cz)

Informace naleznete také na webové adrese:

www.policka.charita.cz

Děkujeme Vám

(s tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo
Oblastní charitě Polička)

za přízeň a podporu.

* vložením do pokladničky na vybraných místech
ve vašem městě či obci
* zasláním na bankovní účet TKS č.:
66008822/0800 v. s. 777955021

Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2021), při které se v našem regionu vybrala
finanční částka 735 453,- Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.
Z výtěžku minulé sbírky (2021) jsme:
- finančně podpořili personální a územní rozšíření služby Domácího hospice
sv. Michaela OCHP
- finančně podpořili rozšíření Půjčovny zdravotních pomůcek nákupem polohovacího lůžka,
pořízením softwaru pro administraci a zajištěním skladovacího prostoru
- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
zůstali věrni podpoře humanitárních projektů DCH HK v Indii

