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Odložené věci dostanou druhou šanci 
 

5. září 2016 České Budějovice 

 

Nepotřebné, ale stále funkční domácí a kancelářské vybavení najde nové uživatele. Spolek DialogCB 

zahájil v Českých Budějovicích provoz „Materiální banky“. 

 

Materiální banka shromažďuje darované nepotřebné vybavení domácností a kanceláří. To je následně přerozděleno 

poskytovatelům sociálních služeb a jejich uživatelům, kteří jsou v sociální či finanční krizi a potřebují pomoci 

s vybavením svého domova. Partnerem Materiální banky je Potravinová banka Jihočeského kraje. 

 

Materiální banka přijímá bytový nábytek (postele, skříňky, police, židle, stoly, gauče, křesla, kuchyňské linky aj.) a 

kancelářský nábytek (psaní a jednací stoly, židle, skříňky, police), elektrospotřebiče (lednice, sporáky, mikrovlnné 

trouby, rychlovarné konvice, kávovary, žehličky aj.) a nádobí. Dále peřiny, polštáře, povlečení či další drobné 

vybavení domácností. 

 

„Darované vybavení převezmeme od dárců, uskladníme, zkontrolujeme z hlediska funkčnosti a případně drobně 

opravíme. Podle potřeb jej dále přerozdělíme uživatelům sociálních služeb, kteří jsou aktuálně v hmotné nouzi a 

potřebují pomoci například s vybavením domácností. V případě poskytovatelů služeb věci slouží k vybavení 

pracovišť“, říká Dana Kalistová, předsedkyně spolku DialogCB. 

 

Přijímací sklad Materiální banky sídlí na adrese Riegrova 51, České Budějovice (ve dvoře – vjezd z ulice J. Š. Baara). 

Příjem odloženého funkčního vybavení od jednotlivých dárců probíhá na základě předchozí telefonické domluvy.  

 

Sortiment materiální banky bude výhledově rozšířen o příjem doplňků bytového interiéru - záclony, závěsy, ubrusy či 

koberce. Příjem, kontrolu, evidenci, drobné opravy a výdej materiálu či vybavení zajistí klienti zapsaného spolku 

Fokus České Budějovice, kteří se již aktuálně podílejí na zajištění činnosti potravinové banky. 

„Aktualizovaný seznam zásob bude neziskovým organizacím k dispozici na webových stránkách: 

http://www.dialogcb.cz/projekt/materialni-banka/“, dodává Dana Kalistová. 

 

„Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“. 

 

Kontakt: 

Dana Kalistová 

tel.: 724 981 240 

e-mail: info@dialogcb.cz  

 

----------------------------------------- 

DialogCB z. s. (zapsaný spolek) 

Založený v roce 2014 za účelem podpory fundraisingu, navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového 

sektoru v Českých Budějovicích. Zformoval se spoluprací v rámci festivalu neziskových poskytovatelů sociálních služeb „Divsefest“ 

(2012 a 2013). 

Aktivity spolku: 

 organizace a podpora fundraisingu, 

 spolupráce ziskového a neziskového sektoru, 

 organizace akcí k podpoře českobudějovických a jihočeských neziskových sociálních organizací. 
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