domácí zdravotní, hospicová a paliativní péče, fyzioterapie
sociální služby pro seniory a handicapované, podpora pečujících
dopomoc lidem bez domova, chudým, lidem v nouzi a krizi
organizace dobrovolnické služby, výkonu alternativních trestů
zaměstnavatel lidí s postižením, poskytovatel náhradního plnění

pořádá ve spolupráci s manželkou Evou a panem Jaroslavem Žouželkou, MBA
veřejnou sbírku na pomoc JIŘÍMU KNIŽÁTKOVI,
narozen 1950, bytem Severovýchod 4, Zábřeh.
Ten je následkem autonehody z neděle 18. srpna 2019 na
silnici mezi Dolním Bušínovem a Lupěným ochrnutý na obě
dolní končetiny a upoután na invalidní vozík.
Způsob konání sbírky a možnost, jak se zapojit:
na území ČR, v časově omezeném období od 9.3.2020 do 8.4.2020
shromažďováním finančních příspěvků převedených bezhotovostně na transparentní
bankovní účet číslo: 5577830001/5500 zřízený u RaiffeisenBank Šumperk
veškeré dary na tento konkrétní podúčel veřejné sbírky MUSÍ BÝT ZASLÁNY
S VARIABILNÍM SYMBOLEM PLATBY: 18082019
vybrané finance budou předány manželům Knižátkovým a budou sloužit na úpravy
domácnosti pro zajištění bezbariérovosti zázemí (koupelny, kuchyně, …) tak, aby se pan
Knižátek mohl po léčbě a rehabilitaci v Hrabyni začátkem dubna 2020 vrátit domů; dále na
potřebné zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky (např. mechanický invalidní
vozík, sedačku do sprchy, motomed, …) a zajištění bezbariérové přepravy osobním
automobilem
dárci si mohou svůj příspěvek zkontrolovat ve výpisu z účtu na následujícím odkazu
pokud dárce potřebuje vystavit potvrzení o poskytnutém daru pro odpočet z daní, napíše
si o něj s uvedením všech potřebných údajů prostřednictvím tohoto formuláře
zodpovědná osoba oprávněná jednat ve věci sbírky:
Bc. Jiří Karger, tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz
Finanční prostředky jsou shromažďovány v rámci časově omezeného podúčelu veřejné sbírky „Podpora
služeb Charity Zábřeh, nákup nových zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, přímá
pomoc potřebným lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou nebo přírodní katastrofou, vážným nebo
vzácným onemocněním)“ konané dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j.
KUOK/67574/2013/OE/400 ze dne 26.7.2013 a v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb.
Kopie Osvědčení o konání sbírky je k nahlédnutí na webu Charity Zábřeh.

