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Pracovní a provozní řád Charitního bazárku  

Charity Třinec 
 
  
Název zařízení:    Charitní bazárek  
 
Zřizovatel:      Charita Třinec  
Adresa zřizovatele:   ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec 
IČO:     49591215 
Statutární zástupce: Ing. Monika Byrtusová, ředitelka 
Kontakt:      724 257 219 
e-mail:    monika.byrtusova@trinec.charita.cz 
Místo realizace:     ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec  
 
Provozní doba:            
pondělí   8,00 - 15,00 hod.                                                           
úterý              8,00 - 15,00 hod.  
středa            8,00 - 17,00 hod.                                                     
čtvrtek           8,00 - 15,00 hod.                                                     
pátek             8,00 - 12,00 hod.        
 
 
 

I. Cíle a principy Charitního bazárku 
  
Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům a 
rodinám a potřebným na území města Třince, stejně tak i široké veřejnosti. Provoz je 
založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti v podobě oblečení, hraček, 
knížek, textilu a dalších věcí, které lze ještě použít, a které mohou ještě sloužit svému 
účelu.   
 
Charitní bazárek chce být prospěšný všem občanům města Třince. Chceme umožnit 
lidem, aby své nepotřebné věci, které již nepoužívají, ale nechtějí je vyhodit, mohli tyto 
věci dát k užívání těm, kteří je ještě využití.   
 
Našim cílem je:  

 pomáhat lidem v tísni a potřebným,  
 poskytnutí přímé hmotné pomoci osobám, které splňují podmínky pro její 

přidělení (bezplatný odběr věcí na poukázky hmotné nouze),  
 výhodný nákup pro všechny věkové kategorie, a to za symbolický příspěvek,   
 ochrana životního prostředí – znovuvyužití věcí, které by jinak skončily na 

skládkách.  
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II. Personální obsazení 
  
Třídění, rovnání a výdej zajištují pracovníci Charitního bazárku a dobrovolníci 
organizace. 
 

 
III. Způsob přijímání a zpracování darů 
 
Příjem darovaných věcí do Charitního bazárku je možný v rámci provozní doby. 
 
Přijímáme: 

 vyprané nepoškozené oblečení – dámské, pánské i dětské,  
 obuv dětská, pánská i dámská (jen mírně obnošená), 
 módní doplňky jako jsou kabelky, kravaty, bižuterie, šátky, pásky 
 přikrývky a polštáře, ložní prádlo,  
 povlečení, ubrusy, závěsy, záclony, 
 dárkové a dekorační předměty, knihy,  
 originální DVD, CD, 
 hračky, kočárky a dětské autosedačky,  
 vybavení domácnost - keramika, porcelán, sklo, příbory. 

  
Nepřijímáme:  

 elektroniku (ledničky, pračky, televize, DVD přehrávače, apod.),  
 špinavé, poškozené a nefunkční oděvy, nebo rozbité věci.  

  
Výdej věcí z Charitního bazárku probíhá:  

 zdarma, našim klientům ve spolupráci s městem Třinec a organizací Šance 
podaná ruka, a to na poukázky hmotné nouze,   

 za symbolický příspěvek – zaměstnanec eviduje příspěvky a ke konci měsíce 
jej odevzdá ke kontrole ředitelce oproti podpisu.   

  
Postup při přijímání darovaných věcí je následující:  
Vše se roztřídí dle stavu na vhodné k prodeji a nevhodné. Špinavé, roztrhané nebo 
jinak zničené věci vytřídíme. Oblečení, které se nehodí k prodeji, vytřídíme pro Diakonii 
Broumov nebo jinou organizaci, která má zájem věci odebírat. Podmínkou je, že 
ošacení musí být funkční. S Diakonií Broumov jsme dohodnuti na nepravidelném 
svozu věcí dle aktuální potřeby.  
 
Do prodejní části průběžně každý den doplňujeme zboží.  
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Postup při prodeji darovaných věcí je následující:  
Věci z prodejní části jsou určené k prodeji za symbolický příspěvek. Příspěvky se 
evidují písemně ve Výdajovém sešitě a ke konci měsíce je souhrnně odevzdá 
zaměstnanec ke kontrole ředitelce oproti podpisu.   
 
Lidé, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci a potřebují ošacení apod., si mohou 
zažádat o tyto věci, které jim budou vydány zdarma na základě poukázek hmotné 
nouze. Tento výdej bude taktéž zaevidovaný ve Výdajovém sešitě, s poznámkou o 
koho se jednalo, kdy, kolik a jakých věcí bylo vydáno.  
  
  
  
  
 
  
Vypracovala: Ing. Monika Byrtusová, ředitelka 
Účinnost: červen 2020  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  


