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Milí příznivci Tříkrálové sbírky,

Milí příznivci Tříkrálové sbírky,

v minulém roce jste se nemohli potkat s našimi koledníky tváří v tvář, přesto jste zachovali
Tříkrálové sbírce přízeň a přispěli na pomoc lidem v našem regionu.
Vaše příspěvky podpořily péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, terénní služby, které
přiváží péči a odbornou pomoc přímo k vám domů, odborné poradenství pro lidi v dluhové
pasti i Charitní záchrannou síť pro rodiny i jednotlivce v akutní nouzi.
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Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 1. – 16. 1. 2022
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Tříkráloví koledníci v prvních dnech nového roku přináší požehnání do našich domovů a zároveň žádají o podporu pro nemocné, handicapované a další lidi v nouzi.
Děkujeme za vlídné přijetí koledníků i za vaše dary, které podpoří :
• pomoc lidem postiženým živelnými
• domácí hospic Porta Vitae
pohromami
• rychlou pomoc lidem v akutní nouzi
• dofinancování nákupu automobilu pro
• odborné sociální poradenství, dluhové
a právní poradenství lidem v obtížné
domácí péči o seniory a lidi se zdravotním
životní situaci
znevýhodněním
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Příspěvek bankovním převodem

Příspěvek bankovním převodem

Nezastihli vás tříkráloví koledníci doma
a přesto chcete do sbírky přispět?
Svůj finanční dar můžete zaslat
na sbírkový účet
s variabilním symbolem
pro Oblastní charitu Tišnov:
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• 66008822/0800
• VS 777966900
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Pokladničky najdete také na veřejně přístupných místech
v Tišnově a Kuřimi.
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Aktuální informace o umístění pokladniček na www.tisnov.charita.cz
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Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
• koordinátor Tříkrálové sbírky: Bc. Pavla Caudrová
• tel.: 739 389 215 • tks@tisnov.charita.cz

www.tisnov.charita.cz/trikralovasbirka
Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle
osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
• koordinátor Tříkrálové sbírky: Bc. Pavla Caudrová
• tel.: 739 389 215 • tks@tisnov.charita.cz

www.tisnov.charita.cz/trikralovasbirka
Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle
osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

