Drodzy
Darczyńcy,
z radością przedstawiamy instrukcję przekazywania darów do sklepów charytatywnych Fundacji
Sue Ryder. Mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią Wam wybór rzeczy oraz usprawnią ich
transport. Instrukcja ma duże znaczenie również dla nas. Niestety co jakiś czas otrzymujemy rzeczy,
które kwalifikują się jedynie do śmieci. To dla nas duży problem, bo takie sytuacje angażują fundacyjne
pieniądze i czas. Stąd kilka zasad, które wszystkim wyjść mają na dobre!

Sprzedaż w sklepach charytatywnych
odbywa się dzięki Waszej hojności.
Im lepszej jakości dary otrzymujemy,
tym więcej pieniędzy możemy
przeznaczać na pomoc.

Ubrania (czyste, niekoniecznie wyprasowane),
obuwie, książki, płyty, zabawki, biżuteria,
drobne AGD, sprzęt sportowy, ozdoby, meble
- to wszystko jest w naszych sklepach bardzo
mile widziane, z przeznaczeniem zarówno
dla dorosłych, jak i dzieci.

Dary zniszczone, niekompletne,
nadające się do śmieci są dla nas sporym
problemem. Nie sposób ich sprzedać,
a trzeba poświęcić czas (niekiedy także
pieniądze), by je zutylizować. Przy wyborze
rzeczy, prosimy o zastanowienie, czy ktoś
może chcieć je kupić.

Do spakowania darów
najlepiej użyć zwykłych
toreb i kartonów. Jeśli jest
to niemożliwe, prosimy
o informację, żebyśmy mogli
się przygotować.

Bardzo użyteczną praktyką jest przesłanie do
nas zdjęć przekazywanych rzeczy, szczególnie
mebli, AGD i sprzętu sportowego. Pomaga nam
to zorientować się, w jakim stanie są rzeczy oraz
określić, jaki samochód będzie potrzebny
do transportu.
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Ze względów prawnych i higienicznych
nie możemy przyjmować np. kuchenek
i butli gazowych, elektronarzędzi bez
instrukcji obsługi, zabawek bez znaku
CE, broni, używanych kołder
i poduszek, bielizny (chyba, że fabrycznie
zapakowanej), leków (w tym witamin)
czy okularów.

Dary przekazać można osobiście
w naszych sklepach (nie trzeba się umawiać),
przesłać kurierem (możemy pokryć koszty)
lub zamówić darmowy odbiór w Warszawie,
Szczecinie i okolicach. Nasi pracownicy
i wolontariusze na miejscu ocenią stan rzeczy
i w skrajnych przypadkach mogą
odmówić odbioru.

DZIĘKUJEMY!

Co przekazywać do sklepów
charytatywnych Sue Ryder?

ODZIEŻ
BEZ BIELIZNY OSOBISTEJ,
CHYBA ŻE NIEUŻYWANEJ
I ORYGINALNIE ZAPAKOWANEJ

KSIĄŻKI

UBRANIA CZYSTE,
NIEKONIECZNIE
WYPRASOWANE

OBUWIE

CD, DVD, WINYLE

BIŻUTERIA,
OZDOBY,
AKCESORIA

ORYGINALNE
WYDAWNICTWA

DZIĘKUJEMY!
MEBLE

SPRZĘT
SPRZĘTAGD
AGD
ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA
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