KNOFLÍK
dobrovolnické centrum pomoc
Farní charita Slaný – www.fchslany.cz / www.facebook.com/charitaslany
Hanžburského 76, Slaný

PO – ČT 10:00 – 14:30, PÁ 10:00 – 13:00
NABÍDKA POMOCI
ze strany občanů ČR

MATERIÁLNÍ POMOC

potraviny
hygiena
drogerie
ošacení
deky, lůžkoviny

UBYTOVÁNÍ

nábytek
vybavení bytu
vybavení pro děti
spotřebiče

PŘÍMO

PO PŘEDCHOZÍ
DOMLUVĚ
V KNOFLÍKU

STRAVOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

KURZY ČEŠTINY

PRÁCE/ZAMĚSTNÁNÍ

bezplatné

bezplatné

pro děti

pro děti

za zvýhodněnou
cenu

za zvýhodněnou
cenu

pro dospělé

pro dospělé

Ideálně formou registrace pomocí formuláře na www.fchslany.cz /

telefonicky

OSTATNÍ

/ mailem: ukrajina@fchslany.cz

MODELÁŘSKÉ
STŘEDISKO
Smečenská 775, Slaný

PO ,ÚT,PÁ
15:00 – 18:00

-

Farní charita Slaný poskytuje pomoc formou vystavení poukázek pro materiální pomoc.
Jsou vydávány „základní balíčky“ pro:

TRVANLIVÉ POTRAVINY

HYGIENA

DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

OŠACENÍ

(1 osoba/7 dní)

(1 osoba/30 dní)

(1 osoba/30 dní)

(1 osoba/30 dní)

čaj, piškoty, ovocné
přesnídávky, kaše
trvanlivé mléko, těstoviny, rýže,
luštěniny, pohanku
olej, sůl
džemy
mouka - hladká , cukr
masové konzervy, hotová jídla v
konzervě
trvanlivé paštiky

-

dámské vložky
šampóny
sprchové gely
mýdla
zubní pasty, kartáčky
na zuby
toaletní papír
dětské pleny
dětské olejíčky,
zásypy, dětská
kosmetika

-

-

prací prášky max. 2
kg/balení (MALÉ!!!)
lavory na praní prádla
úklidový materiál (jar,
tekutý písek, košťata,
kýble, lopatka,
smetáček, mopy,
houbičky na nádobí)
sáčky do koše

PEŘINY+ POLŠTÁŘE

LŮŽKOVINY

MATERIÁLNÍ
POMOC

ŠKOLNÍ POTŘEBY
-

STOP STAV!!!!
POUZE JARNÍ
BOTY
dětské
pánské
dámské

NE PÉŘOVÉ !!!!

-

POUZE
prostěradla

-

aktovky
bloky, sešity
pastelky,
pera, tužky,
gumy,
ořezávátka

AKTUÁLNĚ POTŘEBNÝ MATERIÁL DO SBÍRKY

-

-

postele + matrace,
skříně, židle, stoly
pračky,, mikrovlnky
rychlovarné konvice
elektrické vařiče
kuchyňské náčiní (ostrý
nůž, PŘÍBORY, talíře,
hrníčky, misky,
naběračky, vařečky,
cedník), hrnce, pánvičky
prkýnka na krájení

KNOFLÍK
dobrovolnické centrum pomoc
Farní charita Slaný – www.fchslany.cz / www.facebook.com/charitaslany
Hanžburského 76, Slaný

PO - ČT 10:00 – 14:30, PÁ 10:00 – 13:00

REGISTRACE VŠECH UPRCHLÍKŮ NA ÚZEMÍ SLANÉHO A SLÁNSKA
ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ

-

víza
cizinecká policie
pojištění
pomoc
s vyřízením
dokladů na
úřadech

ROMODROM

-

Mateřská
škola
Základní škola
Střední škola

-

-

ředitelé MŠ
ředitelé ZŠ
OSV – MěÚ
Slaný

dávka mimořádné
okamžité pomoci
(existenční minimum)
2 740,humanitární dávka aplikace (5 000,-)
…..

ÚŘAD PRÁCE

-

bankovní účet
ČSOB – Slaný (2500,-)
Komerční banka
(2000,-)
…

-

zdravotní péče
zdravotní pojištění
akutní zdravotní
péče
volně dostupné
léky
...

NEMOCNICE SLANÝ
ODBORNÍ LÉKAŘI
LÉKÁRNY

-

ubytování
stravování
potraviny
hygiena
drogerie
ošacení
spotřebiče
školní potřeby
nábytek + vybavení
bytu

kurzy
českého
jazyka

MODELÁŘSKÉ
STŘEDISKO
PO,ÚT,ST
15:00 – 18:00

pracovníci KNOFLÍKU Vás odešlou ve stanovený termín a čas na patřičná místa

volnočasové
aktivity

