Pravidla pro charitní šatník a materiální pomoc
Jak darovat textil a ostatní materiální pomoc
Ne vždy jsme schopni přijmout veškerý textil nebo materiální pomoc, kterou nám nabízíte. Musíme brát v potaz
omezenou kapacitu našich skladovacích prostor, poptávku klientů, roční období apod.
Příjem darovaných věcí je tak možný pouze po předchozí domluvě s charitním pracovníkem, s kterým si
sjednáte individuální termín pro předání.
V žádném případě nenechávejte pomoc před charitním vchodem nebo na jiných k tomu neurčených místech.
Tato pomoc pak bývá znehodnocena.
Věci balte opravdu čisté a nepoškozené do igelitových pytlů nebo krabic. Poškozené a nepoužitelné věci
vytřiďte prosím rovnou do nádob na tříděný odpad. Děkujeme za pochopení.

Příjímáme
šatstvo – čisté, nepoškozené, s funkčním zapínáním, vzhledově přijatelné k nošení
obuv – nejlépe obuv sportovního rázu, pracovní obuv; máme stálý nedostatek pánské obuvi od vel. 43 výše
lůžkoviny – přikrývky, polštáře, povlečení
deky, spacáky, batohy
potřeby pro domácnost - nádobí, příbory, užitné hrnky a sklenice, funkční domácí spotřebiče
drobné elektrospotřebiče
sportovní potřeby, školní potřeby apod.
dětské oblečení a potřeby pro miminka – přijímáme jen ve velmi omezeném množství

Nepřijímáme
starší ošacení z pozůstalostí, ošacení z umělých vláken (diolen, dederon, krimplen, tesil),
dlouhé kabáty všeho druhu, kožichy
pánské obleky, sváteční košile, společenské šaty
nefunkční nebo poškozené spotřebiče, roztrhané nebo znečištěné oblečení a obuv
boty na vysokém podpatku
dekorační sklenice a porcelán
Z důvodu omezených skladovacích prostor není možné přijímat nábytek ani větší elektrospotřebiče
(pračky, lednice apod.) Lehce manipulovatelný nábytek nebo funkční elektrospotřebič v dobrém stavu
nám přesto můžete zkusit nabídnout. Vaši nabídku zprostředkujeme našim klientům a v případě zájmu
vás budeme kontaktovat.

Kam s ostatními věcmi
Máte několik dalších možností, jak využít oblečení a funkční věci, které jsme od vás nemohli v Charitě
Tišnov přijmout. Modré charitní kontejnery, swap, burzy, facebookové směnné nebo darovací portály.
Podrobnější informace najdete také na našich webových stránkách https://tisnov.charita.cz/podportenas/materialne/

Rozhodli jste se věci darovat?
Nebo jste v nouzi a uvítali byste pomoc z charitního šatníku?
Kontaktujte nás:

Marta Rémanová
tel.: 739 482 037
marta.remanova@tisnov.charita.cz

www.tisnov.charita.cz

