čtvrtletník
2016/4

události v Charitě sv. Anežky Otrokovice

V Charitě se k tomu stavíme prakticky. Pomáháme, kde je třeba, podněcujeme změny v zákonech, angažujeme dobrovolníky, konáme potravinové a jiné sbírky. Přečtěte si o naší
činnosti více.

Slovo na úvod

Děkuji vám za vaši podporu a spolupráci
Požehnané vánoční svátky v kruhu
nejbližších vám přeje
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity
sv. Anežky Otrokovice

Vážení přátelé,
s koncem roku přinášíme poslední
čtvrtletník. Jeho čtení je poněkud
netradiční, zato velmi jednoduché stačí kliknout vždy na příslušný
odkaz u fotografii, který vás zajímá,
a dozvíte se víc.
Nedávno jsme oslavili 25 let naší
organizace. Charita vznikla v důsledku praktické chuti farníků
pomáhat potřebným, v době
posttotalitního rozvolnění a svobody (více o historii čtěte v našem
sborníku)
Porevoluční vývoj pak přinesl řadu
změn ve společnosti i v mentalitě
lidí. Po 27 letech je již jasné, že k řadě
věcí nelze mlčet, a že svobodu je
třeba i nadále aktivně hájit.
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Události v Charitě
sv. Anežky Otrokovice
Už nám je čtvrt století
Charita slaví

Posíláme na Ukrajinu
dětem vánoční balíčky

klikněte na obrázek

Národní potravinová
sbírka 2016

klikněte na obrázek

klikněte na obrázek
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Nikdo v Otrokovicích
nemusí v zimě umrznout

klikněte na obrázek

Spolupracujeme s fotografem
Jindřichem Štreitem

Za pohyb od ČEZu
60 tisíc pro děti

klikněte na obrázek

Podpořte nás!

klikněte na obrázek
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„Bůh se stává malým dítětem, aby se dotkl našich srdcí
a přitáhl nás svou láskou”
(papež František)
Radost z jeho příchodu ať prozáří váš život a zůstává
s vámi po celý nový rok

Charita
Česká republika

I díky vám můžeme pomáhat, přidáte se také?
Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě 50,- Kč měsíčně na charitní účet
124 883 044/0300.
Nebo se napřed přijďte podívat…

Charita sv. Anežky Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
tel/fax: 577 112 031 577 112 032
e-mail: info@otrokovice.charita.cz
web: www.otrokovice.charita.cz
ředitel: Ing.Peter Kubala
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Výhody pro dárce

ź 23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé

ź 23 let součástí největšího poskytovatele služeb Charity ČR

ź Vystavení darovací smlouvy
ź Možnost odečtu z daňového
základu
Podpořte pomoc potřebným

© Darujte na dobrou věc
© Zlepšete podmínky vašich
spoluobčanů

© Podpořte lidi ve vašem okolí
© Pravidelný příspěvek podpoří
mnohé

© Udělejte dobrý skutek

ź Transparentnost
ź Přijímáme finanční i věcné dary
ź Aktuální informace o dění
v Charitě na webu a na
Facebooku

ź Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových
stránkách

ź Možnost prohlídky zařízení
a kontaktu s personálem
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