Máte doma nepotřebné boty?
A víte, že ty boty mohou zachránit nohy?

„Léto bylo dobrý. Měl jsem svoje sandály, nebyly špatný. Jenže v listopadu přišel sníh. A na ten jsou
sandály krátký“.
Karel, 45 let

„Do azylového domu jsem utekla před fackami od manžela. Jsem tu s devítiletou Aničkou a
dvouletým Kubou. Jsem na mateřské, od manžela jsem už rok neviděla ani korunu. A dětem tak
rychle rostou nohy“.
Jana, 28 let

Sdružení azylových domů v ČR pořádá sbírku pánských, dámských a dětských
bot a oblečení.
Věci můžete přinášet po tel. domluvě do Sdružení azylových domů v ČR,
Kollárova 450/16, Ostrava – Mariánské Hory nebo přímo do jednotlivých
zařízení. Na druhé straně letáčku naleznete kontakty na zařízení, která nutně
potřebují boty a oblečení pro své klienty. Více informací rádi poskytneme na
tel. 603 814 792, 603 141 416 nebo info@azylovedomy.cz

Děkujeme.

OSTRAVA

v KAM? Azylový dům pro muže Palackého
adresa: Palackého 61, Ostrava – Přívoz, 701 00
kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kolářová
telefon: 599 455 161, 605 575 356
email: kkolarova@css-ostrava.cz

KDY? Každý den od 6h do 20h, do 31. 3. 2011
CO? pánské boty i celoroční oblečení.

v KAM? Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum, Charita Ostrava
KDY? Pondělí až pátek od 9h do 16h, do 31. 3. 2011
adresa: Lidická 54, Ostrava - Vítkovice
CO POTŘEBUJÍ? pánské boty i celoroční oblečení a
kontaktní osoba: Zdenek Blaha
dámské zimní oblečení, dále brýle a knihy.
telefon: 599 526 909
email:cho.benedikt.ndc@caritas.cz
v KAM? Charitní dům sv.Františka, Charita Ostrava
KDY? pondělí, středa, pátek od 10 do 13h. příp. dle
adresa: Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 41,
telefonické domluvy, do 31. 3. 2011
Ostrava - Vítkovice
CO POTŘEBUJÍ? pánské boty i celoroční oblečení.
kontaktní osoba: Anna Bajorková
Dále budou rádi za ložní prádlo, pyžama, ručníky,
telefon: 599 527 496
utěrky, nádobí do kuchyně apod.
email: cho.frantisek@caritas.cz
v KAM? Centrum sociálních služeb Ostrava, Armáda spásy ČR
KDY? Kdykoli (nepřetržitá služba), celoročně
adresa: U Nových Válcoven 9, Ostrava - Mar.Hory
CO POTŘEBUJÍ? pánské boty i celoroční oblečení.
kontaktní osoba: Daniel Cieślar
Dále budou rádi za deky, spacáky, nové spodní
telefon: 596 620 650, 734 540 613
prádlo apod.
email:daniel_cieslar@czh.salvationarmy.org

v KAM? Denní centrum Elim
adresa: Rokytnice 413 (Dům služeb Kotovo),
Vsetín
kontaktní osoba: Oldřich Unar
telefon: 733 778 199
email: oldrich.unar@elimvsetin.cz

VSETÍN
KDY? pondělí až pátek, od 9h do 11h a od 13h do 15h
(pouze v pracovní dny), do 14. 1. 2011
CO POTŘEBUJÍ? pánské celoroční boty i oblečení a
dámské zimní boty, dále budou rádi za deky, flísové
deky, přehozy, povlečení, ručníky, deštníky, batohy
a spací pytle.

HAVÍŘOV

v KAM? Dům pod svahem – Služba následné péče
adresa: Pod Svahem 1, Havířov
KDY? každou středu od 10h do 18h, do 31. 3. 2011
kontaktní osoba: Petr Halama
CO POTŘEBUJÍ? pánské boty a celoroční oblečení
telefon: 608 334 715
(tepláky, pracovní oděv – montérky, trička, bundy,
email:koordinator.pss_snphavirov@armadaspasy.cz
kalhoty, ponožky, spodní prádlo).

OPAVA

v KAM?: Centrum sociálních služeb Samaritán, Armáda spásy
adresa: Nákladní 24, Opava
KDY? Každý den od 7h do 19h, do 31. 3. 2011
kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Hireš
CO POTŘEBUJÍ? pánské, dámské i dětské boty i
telefon: 553 712 984
celoroční oblečení, dále knihy, hračky, kuchyňské
email: ad_opava@czh.salvationarmy.org
náčiní a lůžkoviny.

v KAM? Středisko BETHEL Český Těšín
adresa: Tovární 314/27, Český Těšín
kontaktní osoba: Petra Butorová
telefon: 558 711 633, 737 206 446
email:sp.bethelct@slezskadiakonie.cz

ČESKÝ TĚŠÍN
KDY? Kdykoli (nepřetržitá služba), do 31. 3. 2011
CO POTŘEBUJÍ? dámské i pánské boty i celoroční
oblečení, spodní prádlo, ponožky, dále knihy,
lůžkoviny, ručníky apod.

