
Podpořte Oblastní Charitu Sobotka při nakupování přes 

internetové obchody Dobromat, nákup který pomáhá. 

, aniž by vás to stálo co i jen 1 halíř navíc. Z každého nákupu, který provedete 

prostřednictvím Dobromatu umíme získat pár % na naši činnost. 

  

Nezaplatíte ani halíř na víc a podpoříte 

dobrou věc. 

 

Dobromat.cz umožňuje registrovaným neziskovým organizacím získávat finanční prostředky 

z nákupů, které se realizují přes internetové obchody.Dobromat  neziskovým organizacím 

poskytuje pomoc díky spolupráci s více než 515 internetovými obchody, každým dnem 

obchody kde můžete nakupovat a zároveň přispět přibívají. 

  

Malý příklad obchodů, ve kterých můžete nakoupit a přispět tak neziskovým organizacím. 

 

Všechny obchody kde můžete nakoupit a přispět naleznete zde: 

https://dobromat.cz/obchody/seznam 

  

Proces podpory funguje následovně: 

 Kdokoliv, kdo plánuje nákup na internetu a zároveň by nás chtěl podpořit Oblastní charitu 
Sobotka, navštíví před nákupem stránku https://dobromat.cz/podporim/charita-sobotka 

https://dobromat.cz/obchody/seznam
https://dobromat.cz/podporim/charita-sobotka


o Na stránce vyberte obchod, v kterém chcete nakoupit a naši organizaci 
o Stránka vás přesměruje do vybraného internetového obchodu, kde můžete nakoupit 

 Za toto zprostředkování nákupu vyplatí obchod Dobromatu provizi 
 Následně ji Dobromat pošle na náš účet a my ji použijeme na naši činnost 

Abyste na tuto možnost podpory nemuseli stále myslet, připravil pro Vás Dobromat 

pomocníka do internetového prohlížeče. 

 Prosím přidejte si jej do svého internetového prohlížeče na této stránce:  
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat 

  

Pomocník Vás upozorní vždy, když navštívíte obchod, ve kterém můžete svým 

nákupem podpořit naši organizaci. Už nikdy tak nezapomenete spojit příjemné 

s užitečným a při nakupování na internetu nás podpořit. 

  

 Pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí, že část vaší útraty půjde na podporu 
našich aktivit      

 budete dostávat exkluzivní slevy v spolupracujících obchodech 
 budete zařazeni do opakovaných slosování o hodnotné ceny 

Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 

http://dobromat.cz 

Důležité je vědět, že cena za nákup je stejná, ať se do internetového obchodu dostanete přes 

Dobromat nebo přímo. To, že půjdete přes Dobromat, vás nestojí ani halíř navíc. Přesto nám 

přispějete částkou ve výši několika % z vašeho nákupu. 

 

https://dobromat.cz/rozsirenie
http://dobromat.cz/

