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Jednou taškou vysloužilého oblečení zachráníte šest želv 

CCBC, mezinárodně uznávaná koalice pro ochranu biodiverzity, začala spolupracovat s organizací 

Moment charity shops. Ta je známa zatím především na Ostravsku tím, že prodejem věcných darů ve 

svých second handech, finančně podporuje další neziskové organizace.  

Kromě CCBC je to Mobilní hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík, Kola pro Afriku a Save Elephants. 

 

„Činnost Momentu nás nadchla od první chvíle, co jsme se o nich dozvěděli. Jednoduchý systém 

dárcovství věcí, následného prodeje a finanční podpory dalších neziskovek nás přiměl k jednání o 

partnerství a nyní ve spolupráci s Momentem otevíráme první charity shop tohoto druhu v Praze. 

Lidé tak mají možnost přispět na naší činnost věcmi, především oblečením, které již nepotřebují, ale 

pro ostatní stále může potřebným být. Moment se postará o prodej a výtěžek z něj putuje do CCBC “ 

dodává Kristýna Nováková, ředitelka organizace CCBC. 

 

Tomáš Klus, Tamara Klusová a Tereza Černochová se zhostí role prodejců! 

Obchod na podporu CCBC bude oficiálně otevřen ve středu, 28. března 2018 v 16 hodin.  

Dresscode je zvířecí motiv. Jste srdečně zváni. Taška věcí není podmínkou, ale budeme za ni rádi. 

Adresa: Francouzská 7, Praha 2 

Odkaz na FB událost: 

https://www.facebook.com/events/1701143129931840/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=15

20577158644930 

 

Kontakt pro novináře:  

Za CCBC – Kristýna Nováková, mobil: +420 723 948 312, kristyna.novakova@ccbc.cz 

Za Moment – Monika Chwastková, mobil: +420 770 100 327, monika.chwastkova@moment-ops.cz 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) 

je platforma pro spolupráci svébytných organizací a projektů, které již řadu let působí na poli ochrany 
biodiverzity a rozvojové pomoci. Tyto projekty spojuje snaha o přispění 
k ochraně životního prostředí v místech ohnisek ohrožení biodiverzity (tzv. „hot spots“), která se 
nacházejí v zemích, jež jsme si zvykli nazývat rozvojovými. 
Toto poslání se snaží naplňovat nejčastěji prostřednictvím komunikace a práce s místními 
komunitami lidí a ve spolupráci s nimi. 
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Moment charity shops 

Organizace Moment ČR funguje na bázi věcných darů, které dostává od lidí, ať už prostřednictvím 
sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě.  
Dary poté putují na centrální sklad, kde jsou roztříděny a poslány do sítě dobročinných second handů 
organizace.  
Moment provozuje osm obchodů, šest z nich je v Ostravě, jeden v Karviné a v Praze a svou činností 
nyní podporuje CCBC, mobilní hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku a Save 
Elephants. 


