HUMANITÁRNÍ SKLAD

Charita Jablunkov (CHJ) je samostatnou
součástí Charity ČR.
CHJ je nestátní neziskovou organizací, která
nabízí služby konkrétním lidem a snaží se aktivně
reagovat na potřeby lidí v nouzi. Své služby
poskytuje v duchu milosrdné lásky ke
konkrétnímu člověku.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Uklízíte ve skříních a třídíte sezónní věci?
Nacházíte řadu zbytečných věcí, které je Vám líto
vyhodit? V tom případě je tato služba určena
právě Vám.
Jedná se o službu, která slouží občanům
Jablunkovska, podporuje klienty azylových domů
Diakonie Broumov a pomáhá všem potřebným i
v zahraničí (Ukrajina).
Odebíráme pouze věci vyprané, neponičené,
zabalené do krabic (např. z banánů) nebo do
pevných pytlů a to výhradně v každé pracovní
pondělí.

Statutární orgán:
Kontakt:

Bc. Petr Pavlíček
733 755 843
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Poradnu lze navštívit i opakovaně.

DENNÍ STACIONÁŘ SV. JOSEFA
pro mladé lidi se zdravotním postižením
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ručníky, záclony, látky (minimálně 1 m ),

Od roku 2001 poskytujeme tyto služby:
Bezplatná právní poradna

Právní poradenství je poskytováno

veškerou

nádobí (bílé i černé), skleničky aj.
Humanitární sklad

Právní poradenství poskytuje JUDr. Marek
Jakubík, advokát a společník Advokátní
kanceláře Hajduk a partneři, s.r.o. každý pracovní
čtvrtek.

V případě potřeby jiné odborné pomoci, je klient
nasměrován na příslušnou instituci.

Co vše přijímáme?
Sídlo ředitelství CHJ:
Adresa:
Školní 137,
739 91 Jablunkov
(vedle Radnice)

Potřebujete kvalifikovanou pomoc
právníka a z finančních důvodů si nemůžete
dovolit navštívit advokáta nebo notáře? Tak právě
pro Vás je tato služba.

Věci, které vzít nemůžeme
ledničky,
televize,
počítače
a
jinou
elektrotechniku (z ekologických důvodů),
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se
transportem znehodnotí),
znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce.

Denní stacionář chce formou nabízených aktivit
individuálně podporovat klienty v samostatnosti
v běžném životě a ve snižování závislosti na
druhých.
Služba je poskytována v pracovní dny, max. 15
klientům na den.
Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
z Jablunkova a z blízkého okolí, od ukončení
povinné školní docházky do 40 let.
Zařízení je bezbariérové.
Sociální služba je registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách od roku
2007.
Služba je hrazená dle schváleného ceníku.

Projekty Charity Jablunkov jsou
spolufinancovány Evropskou unií a státním

Sídlo Charity Jablunkov
Adresa:

Bezručova 130,
739 91 Jablunkov
(pod Alžbětinkami, zadní trakt MŠ)

E-mail:

jablunkov@caritas.cz

www:

jablunkov.caritas.cz

rozpočtem ČR

Humanitární sklad
Kontakt:

733 581 485

Odpovědná osoba:

Marie Czudková

Provozní doba:

pracovní PONDĚLÍ!
6.30 - 14.30 hod.

Bezplatná právní poradna
Město Jablunkov
obce: Bocanovice, Bukovec, Bystřice,
Hrádek, Milíkov, Mosty u Jablunkova,
Písek

Kontakt:
Kontaktní osoba:

733 755 843
Bc. Petr Pavlíček

Odpovědná osoba:

JUDr. Marek Jakubík,
advokát a společník
Advokátní kanceláře Hajduk
a partneři, s.r.o.

Tříkrálová sbírka
partneři, dárci, dobrovolníci

Své dary zasílejte na účet: 1690974359/0800.
DĚKUJEME!

Provozní doba:

pracovní čtvrtek
16.00 – 18.00 hod.

Denní stacionář sv. Josefa
Kontakt:

733 581 485

Vedoucí:

Bc. Lucie Szotkowská

Provozní doba:

v pracovní dny
po – čt 6.30 - 14.30 hod.
pá
6.30 - 13.00 hod.

Změny v provozní době sledujte na webových
stránkách Charity Jablunkov nebo na
nástěnce u vchodu do sídla CHJ.

MOTTO:
Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.
(Matka Tereza)

