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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2016 

PODPOŘILA NA NAŠEM ÚZEMÍ:

yzvýšení dostupnosti terénních služeb: nákup automobilu pro

Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu,

Osobní asistenci, Domácí hospicovou péči,

podpora zachování služeb v potřebném rozsahu – dofinancování

provozu služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením,

 rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb 

pro podporu duševního zdraví,

zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,

 fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,

dobrovolnické centrum Kambala, zabývající se systematickou 

prací s dobrovolníky.
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Více informací o podpořených projektech 

naleznete na www.zdar.charita.cz

Sbírka je realizována

MALÁ 
RYTMICKÁ SCHOLA 
ZE ŽĎÁRU NAD 
SÁZAVOU II.

XI. TŘÍK ÁLOVÝR
KO CERTN

Srdečně Vás zveme 
na tradiční koncert, 
který je věnován všem 
koledníkům, dárcům 
a dobrovolníkům. 

Neděle 15. 1. 2017 

v 17.00 hodin

Kostel svaté 

Kunhuty v Novém

Městě na Moravě

Účinkují:
SMYČCOVÝ 
ORCHESTR 

N. KYJOVSKÉHO 
Z BYSTŘICE N. P.

DĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
- činnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou 65%
- činnost Diecézní charity Brno 15%
- celorepubliková humanitární pomoc 10%
- činnost Charita Česká republika 5%
- režie sbírky dle zákona 5% 

Více informací naleznete na www.zdar.charita.cz

SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ySlužby zdravotní: 

Charitní ošetřovatelská služba
Služby pro seniory a osoby s nevyléčitelným onemocněním: 
Domácí hospicová péče 
Charitní pečovatelská služba 
Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory
Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním: 
Nesa – denní stacionář
Rosa – denní stacionář
Osobní asistence  
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví 
Služby pro děti a mládež: 
Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
Prorodinné služby: 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Ostatní: 
Kambala – dobrovolnické centrum
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OBLASTNÍ CHARITA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 040
mob.: 739 344 056
e-mail: ochzr@zdar.charita.cz
IČ: 44 99 02 60
Bankovní spojení: 

ČSOB a. s. - č. ú. 110889787/0300

CHCETE POMOCI LIDEM VE SVÉM OKOLÍ? 

Pokud Vás Tři králové nezastihli doma, 

můžete zaslat dar na níže uvedené číslo účtu:

Koordinátorka sbírky 

za Oblastní charitu Žďár n. Sáz.

Veronika Dobrovolná

mobil 777 755 444

e-mail dc@zdar.charita.cz
Variabilní symbol 777

Specifický symbol 6800

Číslo účtu: 66008822/0800
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