Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. U nás na Trutnovsku je pořádána
Oblastní charitou Trutnov, kde se letos bude konat již dvaadvacátým rokem.
Na průběhu sbírky se podílí několik desítek dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých institucí, ale i z Vašich domovů.
Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde jsou potřeba, ale především zachovat osobní kontakt,
který se v posledních letech z našich životů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy jako každý rok stmelit a udělat
SPOLU něco pro dobrou věc.
Sbírka se bude konat od 1. do 16. ledna 2022, kdy vás navštíví žáci ZŠ Radvanice. Vše se bude řídit aktuální
epidemiologickou situací a stanovenými hygienickými opatřeními v daný okamžik.
Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanete od tříkrálových koledníků kalendář, cukřík a požehnají
Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté nezapomenou ani tradičně zazpívat svou tříkrálovou koledu, kde Vám
popřejí štěstí a zdraví.
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás na Trutnovsku bude použit k zakoupení nových elektrických polohovacích
lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a přispěno bude také na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou a
paliativní péči Oblastní charity Trutnov.
V půjčovně jsou poskytovány zdravotní a kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří i přes svůj dočasný či trvalý
zdravotní hendikep chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, klienti se zdravotním
postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní příslušníci,
kteří v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké. Zdravotní pomůcky jim usnadňují běžný život, zvyšují
jejich schopnost sebeobsluhy, napomáhají v rehabilitaci a jsou neodmyslitelnými a často nenahraditelnými
pomocníky právě pro pečující rodiny.
Domácí hospicová - paliativní je komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stádiu nemoci. Jejím cílem je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající
z nevyléčitelného onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života
důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Služba je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu v Trutnově
a okolních obcích do 25km. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních
katastrofách.
Vám Všem, kteří se na sbírce budete podílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat.
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