
VRACÍME STARÉ VĚCI DO ŽIVOTA



O nás
Zakládáme a provozujeme charitativní obchody pod značkou Moment charity shops.

Společně s vámi tak podporujeme vybrané neziskové organizace.

Darujte nám, co už nepotřebujete, potěšte se nákupem v našich obchodech. 
Spojte příjemné s užitečným. Tak snadné to je.

. . . bez vás by to nešlo
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Jak to funguje
Alfou a omegou našeho fungování jsou věcné dary přinesené lidmi 

do našich obchodů či získané prostřednictvím organizovaných sbírek…

. . . darované věci třídíme podle kvality v našem centrálním skladu …

. . . vybrané kousky distribuujeme k prodeji do našich obchodů …

. . . zisk z prodeje zasíláme na sbírková konta podporovaných neziskovek.



Co nám můžete darovat

darujte...

Oblečení a věci z vaší domácnosti, které už sami neupotřebíte.
Takové, o kterých si myslíte, že by jiného mohly ještě potěšit. 

Pěkné, nepoškozené a funkční.



Komu pomáháme

Umožňuje mladým lidem se zdravotním postižením osobní rozvoj, setkávání s vrstevníky  
v přátelském a podpůrném prostředí.

První obchody podporující stacionář Žebřík začaly svůj provoz jako první, 
v roce 2010.



Provází nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v posledním období života 
a odbornou péčí jim umožňuje strávit ho doma, v kruhu rodiny.  
Obchod na podporu MH Ondrášek byl otevřen v roce 2015.

Díky darovaným kolům v rámci sběrných míst po celé České republice, 
dopřejí cestu ke vzdělání dětem v Africe.

Prostřednictvím Momentu pomáhají od roku 2013.
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Česká společnost pro ochranu biodiverzity podporuje aktivity, které vedou k ochraně přírody.
Podporou CCBC jsme otevřeli na konci roku 2017 svůj první obchod v Praze.
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Projekt vedený českým rodákem, který bojuje proti pytláctví a ilegálnímu obchodu 
se slonovinou.

Africké slony jsme začali podporovat v roce 2015.



Tvořím a žiju s otevřeným srdcem, rozumím sám sobě, 
s každým se domluvím a vím, proč jsem tady a jak funguje naše Země. 

Lesní klub Bezinka je projekt spolku Otevřený rodič z.s., 
jehož součástmi je nyní lesní mateřská školka a lesní škola se společnými základy.

Svým prvním obchodem ve Frýdku Místku podporujeme Bezinku od roku 2018. 



Kontaktujte nás
Moment charity shops OSTRAVA
	

OSTRAVA CenTRuM
Po	–	Pá			9,00	–	18,00	
So	 9,00	–	12,00	
	
Českobratrská	1788/20	
+420	736	787	554
	
Nám.	Msgr	Šrámka	1828/5	
+420	734	412	550

OSTRAVA MARiánSké HORy
Po	–	Pá				9,00	–	17,00	

28.	října	437/219	
+420	605	055	111

OSTRAVA PORuBA
Po	–	Pá			9,00	–	18,00	
So	 9,00	–	12,00

Hlavní	třída	1023/55	
+420	734	412	655

Opavská	819/69	
+420	734	412	523

Po	–	Pá			9,00	–	17,00	
Areál	Koruna,	Mongolská	1529
+420	734	871	956

Moment charity shops PRAHA
	

Po	–	Čt		10,00	–	19,00
Pá	 10,00	–	17,00		

	
Francouzská	592/7,	Vinohrady
+420	777	210	269

Moment charity shops kARViná
	
Po	–	Pá			9,00	–	18,00	
So	 9,00	–	12,00	

Karola	Sliwky	58/5a
+420	735	159	680

Moment charity shops FRÝDek-MÍSTek

Po	–	Pá			8,00	–	17,00	
So	 8,00	–	12,00	

Nám.	Svobody	49
+420	737	202	218

CHCeTe PRO náS uSPOŘáDAT SBÍRku?	

+420	770	100	327
akce@moment-ops.cz



Moment Česká republika, o.p.s.
Českobratrská 1788/20

702 00 Ostrava

Moment charity shops

Propagační materiály vytiskla společnost Optys, spol. s r.o.


