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I. Cíle a principy Charitního bazárku
Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům a rodinám
a potřebným na území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. Jedná se
o dobrovolnický projekt, jeho provoz je založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti
v podobě oblečení, hraček, knih, bytového textilu, nádobí a dalších věcí, které lze ještě použít
a které mohou ještě sloužit svému účelu.
Charitní bazárek chce být prospěšný všem občanům města Český Těšín. Chceme umožnit
lidem, aby své nepotřebné věci, které již nepoužívají, ale nechtějí je vyhodit, mohli dát
k užívání těm, kteří je ještě využijí.
Našim cílem je:


pomáhat lidem v tísni a potřebným,



poskytnutí přímé hmotné pomoci osobám, které splňují podmínky pro její přidělení
(bezplatný odběr věcí z Charitního bazárku na podkladě předloženého doporučení
k poskytnutí přímé hmotné pomoci),



výhodné nákupy za symbolický příspěvek,



pracovní terapie klientů sociálních služeb Charity Český Těšín – tvorba „dobrodárků“,



ochrana životního prostředí – znovuvyužití věcí, které by jinak skončily na skládkách.

II. Personální obsazení
Třídění, rovnání a výdej zajištují pracovnice Charitního bazárku, a popřípadě dobrovolníci
organizace. Dobrovolníci mohou být z řad veřejnosti nebo z řad klientek Charitního domu pro
matky v tísni. V případě „azylových“ maminek se tak jedná o pracovní terapii sloužící
k navození režimu, motivace, sebedůvěry a žádoucích pracovních návyků.

III. Způsob přijímání a zpracování darů
Příjem darovaných věcí do Charitního bazárku je možný v rámci otevírací doby.
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Přijímáme:


vyprané nepoškozené oblečení – dámské, pánské i dětské,



obuv – dětská, pánská i dámská (jen mírně obnošená),



módní doplňky jako jsou kabelky, kravaty, bižuterie, šátky, pásky,



přikrývky a polštáře (ne péřové), ložní prádlo,



povlečení, ubrusy, závěsy, záclony,



dárkové a dekorační předměty, knihy,



originální DVD, CD,



hračky, kočárky a dětské autosedačky,



vybavení domácnosti – k eramika, porcelán, sklo, příbory,

Nepřijímáme:


elektroniku (mimo hračky na baterie),



nábytek



špinavé, poškozené a nefunkční oděvy nebo rozbité věci.

Materiál získaný darem je oceněn a roztříděn. Výdej věcí z Charitního bazárku probíhá:
-

darem – na základě předloženého Doporučení k poskytnutí přímé hmotné pomoci,

-

za příspěvek dle hodnoty v ceníku na provoz bazárku

Postup při přijímání darovaných věcí:
-

Vše se třídí v přípravné části bazárku.

-

Věci roztřídíme dle stavu na vhodné k prodeji a nevhodné. Špinavé, roztrhané nebo
jinak zničené věci vytřídíme k odvozu do Sběrného dvora v Českém Těšíně.

-

Oblečení, které sice je funkční, ale nehodí se k prodeji - např. vytahané, nemoderní,
s fleky apod. - vytřídíme pro Diakonii Broumov. Svoz je zajištěn Diakonií Broumov.

-

Část věcí, které vytřídíme, používáme pro naši tvorbu – šití „DOBRODÁRKŮ“ – tašek
a dalších praktických či dekoračních předmětů. Šití a pomocné přípravné práce jsou
zprostředkovány prostřednictvím našich dobrovolníků a klientů z Charitního centra
pro seniory a Charitního domu pro matky v tísni.

-

Dále věci třídíme dle nastavených kategorií, každou věc opatříme štítkem s danou
kategorií a cenou dle kategorie – viz Ceník. Kategorii Q oceníme dle vlastního uvážení
– přiměřeně k cenám bazárku. Následně vložíme do krabic k uskladnění.

-

Do prodejní části průběžně každý den doplňujeme zboží. V okamžiku, kdy věc
z přípravné místnosti dáme do prodejní části, tuto věc zaevidujeme.

Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 334, e-mail: info@ceskytesin.charita.cz, ID DS: myxvcx9, www.ceskytesin.caritas.cz
IČ: 60337842, DIČ: CZ60337842, bankovní spojení: UniCredit Bank Ostrava 42355002/2700

Postup při vydávání darovaných věcí:
-

Prodané věci se zaevidují ihned při prodeji

-

Lidé, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci a potřebují např. ošacení, vybavení
domácnosti bytovým textilem apod., si mohou prostřednictvím MěÚ Český Těšín –
oddělení sociálních věcí, nebo prostřednictvím sociálních služeb, nebo Doplňkových
služeb Charity Český Těšín – zažádat o tyto věci, a následně jim tyto věci budou
vydány zdarma na základě vyplněného formuláře Doporučení k poskytnutí přímé
hmotné pomoci. Tento výdej bude taktéž zaevidován.

-

Věci, které jsou v Bazárku déle než 6 měsíců a nikdo o ně neprojevil zájem, můžeme
vyřadit z evidence
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