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V Oblastní charitě Rajhrad již více než 15 let pomáháme lidem v nouzi. Léčíme bolest lidí v po-

sledních dnech života a jejich rodinám poskytujeme oporu. Jezdíme do domácností těžce ne-

mocných lidí a pečujeme o ně. V chráněném bydlení pro osoby s demencí vytváříme program, 

který dává jeho obyvatelům pocit naplnění a bezpečí. Lhostejní nám nejsou ani mladí lidé, kteří 

se vlivem různých okolností ocitli v nepříznivé situaci, nebo jsou ohroženi negativními společen-

skými jevy.

V každém ohledu je pro nás důležitá lidská důstojnost, ať už pomáháme nezletilým, nebo lidem 

v závěru života.

Díky Tříkrálové sbírce můžeme vytvářet pozitivní veřejné mínění zejména vůči hospicovým služ-

bám pro nemocné a umírající a informovat o možnostech kvalitní péče.

Tříkrálová sbírka 2016 nám pomohla dosáhnout:
●   vybudování relaxačně – aktivizační zahrady u Chráněného bydlení sv. Luisy pro klienty  

s demencí,
●  zakoupení mobilní maringotky do centra Vata určeného mládeži ohrožené negativními jevy,
●  obnovy vybavení pokojů pro pacienty Hospice sv. Josefa.

Vámi věnované peníze do letošní sbírky 2017 budou využity například na tyto projekty:
●   vybudování nových relaxačních a odpočinkových míst pro pacienty a jejich blízké v Hospici 

sv. Josefa v Rajhradě,
●  rozvíjení terénní pomoci rodinám i jednotlivcům ve složitých životních situacích,
●   podpora služby Mobilního hospice sv. Jana, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem  

v jejich domácím prostředí a poskytuje podporu také jejich rodinám.

Děkujeme, že můžeme podávat pomocnou ruku 
právě díky vaší pomoci.

TŘÍkrálová SbÍrka u nás...

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1,  
e-mail: tks@charita.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení  
Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 5. 9. 2006 úpč- č-j MHMP/302958/2006.

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad:  
Mária Durkáčovák   ❘  mobil: 736 529 319k   ❘  maria.durkacova@rajhrad.charita.cz


