Kluczbork, dnia 18.06.2020r

Akcja adresowana jest do wszystkich chętnych, którzy chcą nam pomóc w jej realizacji.
Jak oddać rzeczy - krok po kroku :
1. Magazyn,, Z rączki do rączki - czyli przekaż dary rzeczowe, podziel się tym co
masz'' mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6 /
piwnica (p. 102)
2. Dyżurujemy w każdy wtorek i piątek od godz. 12.00 do 14.00
3. Możesz skontaktować się z nami również telefonicznie, nasz numer :
77 418 52 81 lub 077 418 52 07 wewn. 36 lub 38.
4. Ofiarodawcą może być każdy: osoba prywatna, firma.
5. Informujemy, że przedmioty dostarczasz do nas osobiście. UWAGA- nie posiadamy
własnego środka transportu do przewozu rzeczy pozyskanych z odzysku.
6. Pracownicy, którzy będą Cię obsługiwać mają imienne identyfikatory (legitymacje
pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka).
ZASADY:
1. Przyjmujemy rzeczy zdatne do użytku ! Prosimy o dostarczanie czystej odzieży.
2. W celu łatwiejszej segregacji - paczki lub worki z odzieżą można oznaczyć
w następujący sposób : literka (K) – rzeczy dla kobiet, literka (M) - rzeczy dla
mężczyzn, literka (D)- rzeczy dla dzieci.
3. Jeżeli masz do oddania obuwie, to prosimy, aby było ono czyste, a buty wiązane
parami.
4. Mile widziane są koce, pościel, naczynia, środki czystości i higieny osobistej (także
jednorazowe pieluchy, nowe szczoteczki do zębów) i inne.
5. Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem przyborów szkolnych typu: kredki, mazaki,
zeszyty, bloki rysunkowe, książki, gry edukacyjne.
6. Rzeczy, które spełniają swoją funkcję tj. sprawny sprzęt AGD, video, audio, meble za
naszym pośrednictwem znajdą nowego właściciela.
7. Prowadzimy zeszyt potrzeb naszych klientów (rodziny niepełne, wielodzietne, osoby
samotne, starsze, schorowane, niepełnosprawne, osoby bezdomne).
Prosimy pamiętać, że miejsce do którego oddasz swoje dary rzeczowe nie jest składnicą,
śmieciowiskiem, gdzie oddaje się rzeczy uszkodzone, zdewastowane, czy brudne.
Pragniemy poinformować, że znamy potrzeby naszych podopiecznych. Jesteśmy pewni, że
przekazane przez Ciebie dary trafią w dobre ręce. Nie możemy być obojętni. Razem możemy
to zmienić.

