Tříkrálová sbírka, to už je celostátní pojem. Koordinátorkou nejen pro město Třebíč, ale pro celý okres je
paní Martina Veselá. Položili jsme jí několik otázek:
Já jako dobrovolník dostanu až domů vždy už v polovině prosince pokladničku s průkazkou a tašku se
svěcenou křídou, letáky, kalendáříky, cukry i drobnou pozornost pro koledníky.
Kolik takových tašek na Charitě chystáte a jak je dostanete ke všem koledníkům?
V prvé řadě bych chtěla všechny čtenáře NS srdečně pozdravit. Jmenuji se Martina Veselá a pracuji
v Oblastní charitě Třebíč již desátým rokem a stejně tak dlouho připravuji Tříkrálovou sbírku. Mou pomocnicí
při této sbírce je kolegyně Blanka Spilková.
A nyní již k Vašim otázkám….
Ano, je to tak. Na začátku prosince se snažím mít vše připravené pro distribuci koledníkům po celém okrese.
Kancelář Dobrovolnického centra, kde Tříkrálovou sbírku chystám, je zcela zaplněna přibližně 200 igelitovými
taškami s tříkrálovými materiály pro samotnou Třebíč a obce celého okresu. Okolo poloviny prosince se pak
vydáváme s kolegyní na cesty za našimi asistenty po celém okrese a předáváme jim potřebné věci.
Na všech letáčcích je uveden Váš telefon. Volají v průběhu sbírky i jiní lidé než jen dobrovolníci kvůli
organizačním dotazům? Máte třeba i nějakou kuriózní zkušenost?
Nevzpomínám si na žádnou kuriózní zkušenost, spíše mi volají lidé a ptají se, kdy budou koledníci koledovat
v jejich ulici. Někteří z nich nosí finanční hotovost přímo do tříkrálové pokladničky na Charitu.
Mám dojem, že letos jsme měli v pokladničce více papírových bankovek než v minulosti. Jak to vypadá
s výsledky?
Letošní výsledek je překvapující. V Třebíči a okolí koledníci vykoledovali 481 975 Kč. Je to o 48 024 Kč víc
než loni. V celém okrese se částka vyšplhala na 2 676 036 Kč a rozdíl oproti loňskému roku je 259 171 Kč.
Koledníkům a štědrým dárcům velmi děkujeme!
Pozn. V Třebíči přispívali lidé do sbírky nejvíce padesátikorunami a stokorunami.
S počítáním peněz ale Vaše práce nekončí. Už několik roků je zde zaveden krásný zvyk odměnit dětské
koledníky návštěvou pečlivě vybraného filmu…
Kino se osvědčilo jako nejlepší odměna. Již několik let trvá spolupráce s MKS, konkrétně s pí. Hykolli, se
kterou se snažíme vybrat film, který by byl pro širokou věkovou kategorii. Letos jsme vysílali film Paddington 2
a zúčastnilo se 1 221 koledníků z celého okresu.
Pravidelně zmiňujete, že v Třebíči není dostatek koledníků pro obejití všech ulic.
Ve které části města je nedostatek nejvíce citelný a kde byste přivítala větší pomoc, především od místních?
Díky Vaší pomoci jsme se letos posunuli k pokrytí skoro všech částí Třebíče. Zbylo nám několik málo ulic
převážně v Borovině, kde nám na poslední chvíli odpadly kolednické skupinky kvůli onemocnění.
Máme zde ale také skupinku koledníků, kteří v období Tříkrálové sbírky dokázali obejít až 21 ulic.
Můžete čtenářům na závěr připomenout, na co je letošní sbírka určená?
Z letošní Tříkrálové sbírky bychom chtěli:






zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora a rozšířit tak zázemí pro terénní
službu a vybudovat další prostory pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví
Třebíč
pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu
Třebíč
podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích
podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb
(šeb.)

