
  

Nepotřebné věci, Nepotřebné věci, Nepotřebné věci, Nepotřebné věci, 

potřebným lidem! potřebným lidem! potřebným lidem! potřebným lidem!     

Diakonie Broumov, o.s. 
Husova 319 , 550 01   Broumov                                                                                                

tel:   +420 224 316 800, + 420 491 524 342  
email:diakonie@diakoniebroumov.org 

www.diakoniebroumov.org 

Diakonie Broumov je občanským 
sdružením, jehož posláním je pomoc 
lidem, kteří se z různých důvodů ocitli 
v krizové životní situaci a na okraji 
společnosti, a to s cílem jejich 
osamostatnění tak, aby mohli najít 
své místo ve společnosti. 

 

Těmto lidem poskytujeme : 

� Sociální služby Sociální služby Sociální služby Sociální služby     

� Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti     

� Azylové ubytování  Azylové ubytování  Azylové ubytování  Azylové ubytování      

� Materiální činnost                                                                                                           Materiální činnost                                                                                                           Materiální činnost                                                                                                           Materiální činnost                                                                                                           

Zorganizujeme Zorganizujeme Zorganizujeme Zorganizujeme 

svoz z celé ČRsvoz z celé ČRsvoz z celé ČRsvoz z celé ČR    

Jistě Vás zajímá, Jistě Vás zajímá, Jistě Vás zajímá, Jistě Vás zajímá,     

co se stane co se stane co se stane co se stane     

s darovaným oblečením ?s darovaným oblečením ?s darovaným oblečením ?s darovaným oblečením ?    

 

JAK SBÍRÁME ? 
� Zorganizujte sami sbírku ve svém okolí, 

my pro ni přijedeme  

� Dovezte sbírku do vyhlášeného sběrného 
místa 

� Pošlete nám sbírku poštou do Broumova  

 
KONTAKT NA DISPEČINK: 

Diakonie Broumov, o.s. 
Vršovická 64, 101 00  Praha 10                                                                                                             

tel:   +420 224 316 800, +420 224 317 203  
email: keraghelova@diakoniebroumov.org 

www.diakoniebroumov.org 

 
KONTAKTY PRO ZASLÁNÍ SBÍREK:  

Diakonie Broumov, o.s. 
Husova 319, 550 01  Broumov                                                                                                              
tel:   +420 491 524 342  

email: diakonie@diakoniebroumov.org 

www.diakoniebroumov.org 



Nosnou činností která umožňuje 
poslání organizace realizovat, je                
práce s darovaným textilem a další-
mi věcmi.  

 

Diakonie Broumov, díky pochopení 
a pomoci desítek tisíc dárců, sbírá 
použité ošacení, bytový a jiný tex-
til,nádobí a další potřebné věci ve 
vlastních střediscích, nebo za pomo-
ci stovek dobrovolníků, kteří daro-
vané věci od jednotlivých dárců 
shromažďují . 

 

Děkujeme také za finanční 
pomoc!  

Číslo účtu : 38739601/0100 

 

MÁTE  NĚJAKÉ  OTÁZKY? 

Volejte  a dozvíte se více!  

+  420 224 316 800 

+  420 224 317 203 

Nepotřebné věci,         potřebným lidem ! Nepotřebné věci,         potřebným lidem ! Nepotřebné věci,         potřebným lidem ! Nepotřebné věci,         potřebným lidem !     

Darováním nepotřebných oděvů a 
dalších věcí : 

 

� UVOLNÍTE  MÍSTO             
VE  SVÉ  SKŘÍNI 

� POMŮŽETE  ŠETŘIT               
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

� UMOŽNÍTE DALŠÍ            
VYUŽITÍ STARŠÍHO             
OBLEČENÍ 

� POMŮŽETE OPRAVDU      
POTŘEBNÝM  LIDEM 

  

Co vše můžete darovat ? 

� Letní a zimní oblečení (dětské, 
dámské, pánské) 

� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony 

� Látky (minimálně 1m², prosíme 
nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek) 

� Domácí potřeby-nádobí bílé                     
i černé, skleničky – vše nepoško-
zené 

� Peří, péřové i vatované přikrývky, 
polštáře, deky,spací pytle 

� Veškerou nepoškozenou obuv 

Věci, které vzít nemůžeme? 

� Ledničky, televize, počítače a ji-
n o u  e l e k t r o t e c h n i k u – 
z ekologických   důvodů 

� Nábytek, jízdní kola a dětské    
kočárky - ty se transportem         
znehodnotí   

� Znečištěný a vlhký textil, matra-
ce,koberce 

 


