CHARITA ZÁBŘEH, města ZÁBŘEH a MOHELNICE
pořádají pro Diakonii Broumov jednorázovou

-

letního a zimního oblečení, obuvi (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
domácích potřeb: černého a bílého nádobí, skleniček
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Optimální výše příspěvku může být 1 kg = 1Kč

Sběrné místo Zábřeh:

Sběrné místo Mohelnice:

objekt bývalého skladu Českých drah - ul. Olomoucká (u

přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice –
Lazebnická 2, (při východu z Náměstí Svobody); elektrospotřebiče pak

nádraží – po odbočce u firmy Hevos – cca 150m, je to budova nad čerpací
stanicí Slovnaft a nad autobazarem)

sbírka probíhá: 29. září – 1. října 2011
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příjem materiálu: Čt – Pá 9. - 17. hod.; So 9. - 12. hod.

!

přímo do přistaveného nákladního auta

sbírka probíhá: 29. září – 1. října 2011
příjem materiálu: Čt – Pá 9.00 - 17.00 hod.; So 9.00 - 12.00 hod.

Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo
kartonových krabic tak, aby se nepoškodily transportem.
Nepřijímáme věci, které se mohou transportem zničit a nábytek.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

!

Diakonie Broumov dále sebraný materiál třídí na humanitární pomoc a materiál
nepoužitelný, který by jinak skončil v komunálním odpadu – ten je dále zpracováván
k průmyslovým účelům.

Charita Zábřeh darované elektrospotřebiče nabídne lidem, kteří si nemohou dovolit nákup
nového vybavení. Zbývající a nefunkční spotřebiče budou předány k ekologické likvidaci.
Mediální partneři:

! POZOR NOVINKA !
V rámci projektu „Nepotřebné věci pomáhají“
podpořeného spol. ASEKOL vybíráme NOVĚ
také POUŽITÉ FUNKČNÍ I NEFUNKČNÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČE. Jde o elektroniku
(telefony, kalkulačky, audio, video),
kancelářskou a výpočetní techniku (počítače,
monitory), malé domácí spotřebiče (fény, holicí
strojky, mikrovlnky) až po tzv. bílé zboží
(sporáky, ledničky, pračky).

MKS Mohelnice

