Vážení občané,
obec Nevřeň nově navázala spolupráci v oblasti sběru obnošeného oblečení, obuvi, hraček, nádobí a dalšího
spotřebního zboží, které je ve stavu dalšího využití s družstvem Diakonie Broumov.
Společnost Diakonie Broumov přes 25 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi a vyvíjí obecně
prospěšnou činnost v oblasti sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, vytváření pracovních
příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Kromě sbírkové činnosti družstvo zprostředkovává
ubytování lidem v nouzi, zaměstnává je v systému třídění a zpracování odevzdaných věcí a spolupracuje
s dalšími dobročinnými institucemi, kterým dále distribuuje potřebné věci ze sbírek. Právě díky dárcům po celé
České republice může družstvo realizovat své poslání: „Nepotřebné věci potřebným.“ Více na
http://www.diakoniebroumov.cz/
Nepotřebné věci, které můžete odevzdávat, se tak nyní kromě textilu rozšiřují i na další ještě využitelné
spotřební zboží, které už nepotřebujete. Textil můžete stále umisťovat do sběrného kontejneru – prosíme
vždy v pytlích nebo taškách, aby nedošlo ke znehodnocení. Ostatní předměty můžete kdykoliv
v úředních hodinách nebo po domluvě odevzdat na obecním úřadě. Diakonie bude sbírku pravidelně
odvážet, třídit a dále rozdělovat.
Rádi bychom Vás jménem Diakonie poprosili, abyste zvláště textil před darováním prohlédli a vyřadili některé
věci, které již nejsou použitelné a musely by být likvidovány na skládce. Jedná se zejména o bundy či kabáty
s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů. Tyto věci můžete vhodit do popelnice nebo do žlutého
kontejneru na velkoobjemový odpad. U některých věcí poškození či roztržení nevadí – je vždy uvedeno
v přiloženém seznamu, především se jedná o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky, …)

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veškeré oděvy ideálně v tašce či igelitovém pytli – nepoškozené s fungujícími zipy
obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
záclony, závěsy – nepoškozené
látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek
menší elektrospotřebiče – funkční
nádobí bílé i černé, porcelán

Věci, které prosím nenoste

dle druhu je možné ho vhodit nebo odvézt na jiné sběrné místo v obci
•
•
•
•
•
•

znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
lyže, lyžáky
skleničky
knihy

