
CHARITA KROMĚŘÍŽ
1 326 276 Kč.

Částka na Charitě Kroměříž bude v dubnu 2020 navýšena o DMS

Město Kroměříž: 285 432 Kč.
Obce: 475 789 Kč.

Dobrovolně působící Charity: Chropyně: 198 758 Kč.
Hulín: 177 374 Kč.

Kvasice: 109 372 Kč.
Koryčany:   79 551 Kč.

Poděkování
Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím

i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali
a rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich

vlídné přijetí a finanční příspěvky.

Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám,

nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami
pomoci a také 10% na humanitární pomoc v zahraničí.
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