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„Aby lidé nemuseli vozit vûci do Blanska,
rozhodli jsme se charitní ‰atník zpfiístupnit
ve více mûstech. Sbûrná místa chystáme
v Blansku, Boskovicích, Adamovû,

Jedovnicích, ve Sloupû, v Lipovci, Kun‰tátû
a v Letovicích jednou za ãtvrt roku nebo pak
podle potfieby,” informuje vedoucí charitní-
ho ‰atníku Franti‰ek Jahoda. Konkrétní mís-

Obleãení, nádobí, boty i hraãky. Blanenská charita dál bude vybírat nutné vûci pro bezdomov-
ce, matky z azylov˘ch domÛ i sociálnû slabé. Systém charitního ‰atníku v‰ak ãeká zásadní zmû-
na. První stfieda v mûsíci jako dosavadní sbûrn˘ den skonãila. Od kvûtna mÛÏou lidé nosit pytle
s vyfiazen˘mi vûcmi kaÏdého ãtvrt roku ve mûstech a obcích po celém okrese.

ta a dobu sbûru se zájemci dozvûdí na stránkách
blanenské charity. V˘hledovû charita plánuje sbûr-
né dny ve v‰ech vût‰ích obcích Blanenska jednou
ãi dvakrát za rok. „Dále se nebráníme iniciativû
spolkÛ a obcí, které by sbírku uspofiádaly a my by-
chom zajistili její odvoz a zpracování,” fiíká
Jahoda.

V zimû bundy, teplé prádlo, tepláky, v létû zase
triãka. Charita pomáhá nejãastûji lidem bez domova,
matkám v azylov˘ch domech nebo dal‰ím, ktefií se
ocitli bez finanãních prostfiedkÛ a potfiebují bûÏné
sezónní obleãení. UÏiteãné je i spodní prádlo, po-
noÏky nebo povleãení. „Nûktefií dárci také kupují
nové obleãení. Z o‰acení bereme témûfi v‰echno kro-
mû odûvÛ, které na‰i uÏivatelé opravdu nevyuÏijí,”
fiíká Franti‰ek Jahoda. To se t˘ká napfiíklad desítky
let star˘ch tesilov˘ch ‰atÛ, které lidé objevili pfii vy-
klízení sv˘ch bytÛ.

Obãas se v pytlech najde i koÏich nebo veãerní ‰a-
ty. Nûkteré kousky, které sociálnû slab‰í bûÏnû 
nepotfiebují, nabízí charita jako doplÀkové zboÏí
v prodejnû Radovánku. Na jafie by pak mûly novû
vzniknout v Radovánku na zahradû ble‰í trhy, na
kter˘ch by charita nevyuÏité zboÏí nabídla vefiej-
nosti.

Za sbûrné odpoledne dárci do charitního ‰atníku
obvykle doná‰ejí aÏ kolem padesáti pytlÛ odûvÛ. Ty
pak pracovnice charity a dobrovolnice tfiídí a uklá-
dají na ramínka a do krabic v charitním ‰atníku. Do
nûj v první fiadû chodí uÏivatelé charitních sluÏeb.
A protoÏe pûkné obleãení vût‰inou zb˘vá, mÛÏou si
za mal˘ poplatek pfiijít vybrat i lidé, ktefií se ocitli ve
‰patné finanãní situaci.

„Obleãení, které nevyuÏijeme, dál pouÏívá charita
v rámci celého Jihomoravského kraje. Poskytuje je
sociálnû slab‰ím, napfiíklad v uprchlické krizi se 
odûvy vozily pfiímo do uprchlick˘ch táborÛ,” fiíká
Jahoda. 

Oblastní charita Blansko v‰ak nevybírá pouze 
o‰acení. Do sbûrn˘ch míst charitního ‰atníku mÛÏou
lidé nosit také boty, povleãení, pfiikr˘vky, spacáky,
nádobí, kuchyÀské potfieby nebo hraãky. Dále klien-
ti charity vyuÏijí i galanterii jako látky, vlnu, korál-
ky, knoflíky, nitû nebo v˘plÀov˘ materiál. „S vûcmi
z galanterie pak tvofií matky z azylov˘ch domÛ nebo
klienti Betany v ‰icí dílnû,” dodává vedoucí charit-
ního ‰atníku.

Vedle charitního ‰atníku funguje v blanenské 
charitû i humanitární sklad. Do nûj mÛÏou lidé po 
telefonické domluvû darovat nábytek, elektrospotfie-
biãe nebo vybavení pro domácnost jako matrace,
ledniãky, praãky, sporáky, koãárky, stoly a Ïidle.
BliÏ‰í informace se zájemci dozví na internetov˘ch
stránkách Oblastní charity Blansko. „Abychom
mohli pomáhat dál, je pro nás pomoc dárcÛ nezbyt-
ná. Ale je tfieba mít na pamûti, Ïe charita není sbûr-
n˘ dvÛr. Napfiíklad obyvákovou stûnu v sociálních
bytech opravdu nevyuÏijeme”, fiíká Jahoda. 

Dal‰í info na: www.blansko.charita.cz
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