CHARITNÍ ŠATNÍK
Provozuje:

Oblastní charita Most

Adresa:
Telefon:
Odpovědná osoba:

Františka Malíka, 973, Most
476 119 999
Pavla Martinowitzová

a
Adresa:
Telefon:
Odpovědná osoba:

P. Jilemnického 2457 Most
775 713 304
Alena Lencová, Dis.

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem
v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. Pomoc je poskytována službou
„Charitní šatník“.
Od roku 2010 má Charitní šatník středisko v budově, v níž sídlí ústředí Oblastní charity Most
v ulici Fr. Malíka čp. 973 v Mostě a ve středisku sociální rehabilitace - v šicí dílně v ulici P.
Jilemnického 2457 v Mostě. Zánovní čisté oblečení a čisté drobné vybavení lze darovat i
přímo na jednotlivá zařízení, které má Oblastní charita Most v Litvínově, v Chomutově,
v Duchcově a v Oseku. Odsud se dostane pomoc přímo lidem, kteří jsou cílovou skupinou té
dané sociální služby…
Charitní šatník slouží potřebným lidem minimálně dvakrát týdně.
Bezplatná pomoc Charitního šatníku:
Adresa výdejního místa humanitární pomoci charitního šatníku klientům, kteří mají poukázku
k bezplatnému odběru ošacení ze sociálního odboru Magistrátu města Mostu, Městských
úřadů a Obecních úřadů nebo přímo z některého zařízení Oblastní charity Most je na adrese
ul. Františka Malíka 973, Most.
Zdroje Charitního šatníku:
Šatník je zásobován z laskavých darů našich spoluobčanů a některých obchodních firem v
regionu. Děkujeme!
Máte-li doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, a jsou v dobrém stavu, čisté,
mohly by někomu dalšímu posloužit… Stejně tak nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek
(minimálně 1 běžný metr) apod. Můžete je donést do Charitního šatníku a Vaše věci budou
sloužit lidem v nouzi.
Bezplatně i za symbolickou cenu
Klienti, kteří přijdou s poukázkou od sociálních odborů případně z jiných zařízení OchMost,
za odebrané věci neplatí. Bezplatně je klientům zboží vydáváno maximálně jedenkrát za tři
měsíce, a to pouze 2 ks od jednoho druhu ošacení na osobu. Pro ostatní klienty platí
symbolické ceny dle platného ceníku. Vybrané finanční prostředky slouží k částečnému
pokrytí provozních nákladů šatníku.

Provozní doba
Ulice Fr. Malíka, Most
Středa

8:00 – 16:00

Ulice P. Jilemnického 2457, Most
Denně

8:00 – 15:00

Ostatní zařízení Oblastní charity Most:
Denně v pracovní době.

Sortiment: Ošacení a obuv, kočárky, vybavení domácnosti. Pánské, dámské a dětské
oblečení všeho druhu, obuv. Prosíme dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním do
Charitního šatníku vyprali a také zvážili, zda jsou ještě použitelné. Obuv přijímáme čistou a
opravenou.
Charitní šatník shromažďuje také dary v podobě vyřazeného vybavení pro domácnost a
funkční elektrospotřebiče: ledničky, pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače,
apod. - předání těchto darů je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit s pracovníky Farní
charity.
Způsob vydávání: Vybrané ošacení (obuv, vybavení pro domácnost atd.) se vydává v
otevíracích hodinách. Ošacení a další věci si klienti vybírají podle svých potřeb.
Obsluha šatníku: Pracovnice charitního šatníku.

