Z kapacitních důvodů je, momentálně, pozastaven
příjem zimního oblečení! Děkujeme za pochopení!

PŘÍJEM OBLEČENÍ probíhá v Domě sv. Pavla, Riegrova ulice 32 od pondělí do
pátku v čase 9:00 – 15:00 (případně po předchozí domluvě i v jiných časech).
Sbírka oblečení pomáhá zejména lidem bez domova a osobám v nepříznivé
životní situaci.
Výdej oblečení probíhá každý všední den (v předem stanovených časech), a je
určený především pro klienty služeb Domu sv. Pavla, popřípadě pro klienty
ostatních služeb Městské charity.
Vydávání oblečení klientům jiných sociálních služeb je možné pouze na základě
předchozí individuální domluvy s pracovníky služeb.
Městská charita České Budějovice neodpovídá za to, jakým způsobem potřební
se získanou materiální pomocí naloží.

AKTUÁLNĚ PŘIJÍMÁME:






pánské oblečení: bundy (dle ročního období), kalhoty (rifle, plátěné
kalhoty, tepláky, šortky), mikiny, trika, spodní prádlo, ponožky, kapesníky
dámské oblečení: trika, mikiny, spodní prádlo, kalhoty
pohodlné boty (dle ročního období, NE boty na podpatku)
spacáky, karimatky, deky (ne péřové)
batohy či sportovní tašky

Prosíme dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním do Šatníku vyprali a předem
uvážili, zda darované oděvy mohou ještě někomu kvalitně posloužit, či nikoliv.

JE PŘIJÍMÁNO:








funkční, neponičené a čistě vyprané oblečení (z praktických bavlněných
materiálů a praktických střihů pro muže a ženy- pro děti po předchozí
domluvě dle momentální potřebnosti)
obuv funkční, pevná, nezničená
ložní prádlo, ručníky
čistící a hygienické potřeby – dámské i pánské (mýdlo, tělový i vlasový
šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko, zubní
kartáček, potřeby na holení atp.)
prací prášky, toaletní papír

NENÍ PŘIJÍMÁNO:






ošacení nečisté, roztrhané a mokré nebo zatuchlé
kožichy, kožešinové čepice, klobouky, pánské obleky a oděvy
z nepraktických materiálů (dederonové, krimplenové, silonové…)
obuv nefunkční, na podpatcích, rozbitá, bez tkaniček
peřové polštáře + peřiny
dámské halenky, společenské šaty a sukně, kostýmky, zástěry

Děkujeme všem, dosavadním i budoucím, dárcům, kteří nám pro naše klienty
darovali oblečení, obuv či jiné věci. Současně se omlouváme, že až na předem
domluvené výjimky, není v našich silách zajistit dopravu Vámi darovaných věcí k
nám.
Zároveň také děkujeme za pochopení v případě, že odmítneme přijmout
nevhodné oblečení, které nevyužijeme. Naše skladovací prostory jsou omezené.

