Zorganizujeme zvoz
v celej ČR

Isto Vás zaujíma, čo sa
stane s darovaným
oblečením

Nepotrebné veci
núdznym ľuďom!
Diakonie Broumov
je občianske
združenie, ktorého poslaním je
pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli v krízovej životnej
situácii a na okraji spoločnosti, a to
s cieľom ich osamostatnenia tak, aby
mohli nájsť svoje miesto v spoločnosti.
Týmto ľuďom poskytujeme:


Sociálne služby



Pracovné príležitosti



Azylové ubytovanie



Materiálna činnosť

AKO ZBIERAME?


Zorganizujte sami zbierku vo svojom okolí,
my si pre ňu prídeme



Dovezte zbierku do vyhláseného zberného
miesta



Pošlite nám zbierku poštou do Broumova

KONTAKT NA DISPEČING:

KONTAKTY NA ZASIELANIE ZBIEROK
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Nepotrebné veci
Nosnou činnosťou, ktorá umožňuje
poslanie organizácie realizovať, je
práca s darovaným textilom
a ďalšími vecami.

núdznym ľuďom!
Čo všetko môžete darovať?
 Letné a zimné oblečenie (detské,
dámske, pánske)
 Posteľnú bielizeň, plachty, uteráky,
utierky, záclony
 Látky (minimálne 1 m2, prosíme,
nedávajte nám odrezky a zvyšky
látok)
 Domáce potreby – kuchynský riad
(biely i čierny), poháre – všetko nepoškodené

Darovaním nepotrebných odevov
a ďalších vecí:


UVOĽNÍTE MIESTO VO
SVOJEJ SKRINI



POMÔŽETE ŠETRIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



UMOŽNÍTE ĎALEJ VYUŽIŤ STARŠIE OBLEČENIE



POMÔŽETE NAOZAJ
NÚDZNYM ĽUĎOM

 Perie, prikrývky plnené vatou
i perím, vankúše, deky, spacie vaky
Diakonie Broumov, vďaka pochopeniu a pomoci desiatok tisíc darcov,
zbiera použité ošatenie, bytový
a iný textil, kuchynský riad a ďalšie
potrebné veci vo vlastných strediskách, alebo za pomoci stoviek dobrovoľníkov, ktorí darované veci od
jednotlivých darcov zhromažďujú.

Ďakujeme tiež za finančnú
pomoc!
Číslo účtu : 38739601/0100

 Akúkoľvek nepoškodenú obuv

Veci, ktoré vziať nemôžeme?


Chladničky, televízory, počítače
a inú elektrotechniku –
z ekologických dôvodov



Nábytok, bicykle a detské kočiare –
tie sa dopravou znehodnotia



Znečistený a vlhký textil, matrace,
koberce

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?
Zavolajte a dozviete sa viac!
+ 420 224 316 800
+ 420 224 317 203

