
    

PROVOZNÍ	ŘÁD	ŠATNÍKU	
 
Zřizovatel šatníku: 
Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 
IČ : 48806510 
Tel. : 554611366 
Sídlo:  
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 
Osoba odpovědná za šatník : 
Tereza Muroňová, Bc. Monika Dudová 
Tel. : 554 611 366, 725 104 441, 725 104 454 
 
E-mail:monika.dudova@krnov.charita.cz 
 
 

I. 
Vymezení pojmů , specifikace uživatelů 

 
Zaměření projektu:  
Šatník zřízený Charitou Krnov je zaměřen na sběr šatstva, obuvi,potřeb pro domácnost, dětského a 
kojeneckého ošacení a vybavení. Nabízí sociálně slabým rodinám a lidem bez domova v Krnově a 
okolí šatstvo, obuv, potřeby pro domácnost, dětské a kojenecké potřeby. 
Projekt je zajišťován dobrovolnicky. 

II. 
Postup při poskytování služby 

 
Příjem: 
Šatstvo a obuv – čisté, s funkčním zapínáním, vzhledově přijatelné k nošení 
Lůžkoviny -  přikrývky,polštáře, povlečení, deky – jen omezené množství a po předchozí domluvě   
                      čisté s fukčním zapínáním,  
Potřeby pro domácnost – nadobí a vybavení mimo elektrospotřebičů 
Hračky – čisté, úplné 
Dětské a kojenecké potřeby – čisté, s funčním zapínáním 
 
Nepřijímáme :  

- starší ošacení z umělých vláken jako je krimplen, dederon, slotera apod. 
- dlouhé kabáty a kožichy všeho druhu 
- pánské obleky 
- poškozené lůžkoviny  
- elektrospotřebiče 

 
Při naplnění skladových prostor bude omezen příjem věcí do šatníku do doby jejich uvolnění. 
 
Výše uvedené věci mohou lidé přinášet vždy jednou týdně a to úterý od 13,30 hod do 15,00 hod. Pro 
příjem šatstva lze telefonicky dohodnout jinou dobu – tel.č. 554 611 366. 
 
 
 



 
Výdej 
 
Šatstvo a ostatní vybavení šatníku je poskytováno sociálně potřebným občanům a rodinám 
podle možností zásob v šatníku.  
 
 
Výdej ze šatníků probíhá ve středu  vždy od 13,30 hod do 15,15 hod.    
 
 

III. 
Provozní – otevírací doba 

 

O t e v í r a c í    d o b a 
 
 

Úterý - příjem 13,30 hod     -     15,00 hod 
Středa - výdej 13,30 hod     –    15,15 hod 
( pro příjem čatstva lze telefonicky dohodnou jinou dobu – telefon čísli 554 611 366) 

 
 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
Hlavní náplní projektu je sběr šatstva a ostatního vybavení. Část darovaných věcí je poskytována 
sociálně slabým rodinám, lidem bez domova a ostatním sociálně potřebným občanů z Krnova a okolí. 
Ostatní věci jsou ve spolupráci s dalšímu humanitárními organizacemi posílány do oblastí 
humanitárních katastrof ve světě.  
 
 
Děkujeme všem, kteří nám touto cestou pomohli, nebo pravidelně pomáhají. 
 
Provozní řád je platný od 01. 09. 2013 
Aktualizace:                     01. 06. 2019 
Provozní řád je k nahlédnuti : Charita Krnov  
 
 
 
Bc. Monika Dudová 
ředitelka Charity Krnov 
 
 
 

 

 


