Praskají vaše skříně ve švech, protože je vám líto vyhodit ten hezký svetr, ve kterém jste šla
na první rande, anebo tu úžasnou blůzku od kamarádky, ale víte, že už je prostě neunosíte?
Teď už morální kocovinu mít nemusíte, můžete tyto věci poslat dál!
Třeba zase někdo přinese něco, co oceníte a potřebujete vy.

Vše, co už vám nepřináší radost, můžete nechat plavat u nás v Rodinném centru.

SWAP
výměna dobrého oblečení a doplňků, knih,
potřeb do domácnosti
JAK SWAP FUNGUJE:
Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii, menší potřeby a předměty do
domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete či se vám líbí ZDARMA. Počet kusů není
nijak omezen, podmínkou je přinést FAJN VĚCI, CO MOHOU SLOUŽIT DÁL. Věci přijímáme
průběžně během akce. Poslední den slouží ideálně už pouze k odnášení.
Přijďte si "nakoupit" i Vy, kteří nic nepřinášíte. Důležité je, aby donesené věci, našly nové majitele a
mohly dál sloužit.
JE-LI VÁM NEPŘÍJEMNÉ ODNÉST SI NĚCO BEZ PLACENÍ, VYŘEŠTE TO VHOZENÍM DOBROVOLNÉHO
PŘÍSPĚVKU U VSTUPU. PODPOŘÍTE TAK NÁS-ORGANIZÁTORY, ABYCHOM VE SWAPECH MOHLI
POKRAČOVAT I PŘÍŠTĚ :).

A CO SE ZBYLÝMI VĚCMI, KTERÉ SI NIKDO NEODNESE?
Víme, že část si přebereme a odvezeme kam je nutné – Azylový dům a Dům na půl cesty v
Žamberku a další spřízněné organizace, které pomáhají rodinám v nouzi.
Část uschováme na další swap, aby i první příchozí měli z čeho vybírat.
Nezapomeňte, že nenakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříme energii,
planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků.
Děkujeme, že v tom jedete s námi.
ZÁSADY OSTŘÍLENÉHO SWAPERA:
1/ Ví, že lokální přímá výměna je nejšetrnější a nejúčinnější způsob ekologického získávání věcí.
2/ Na výměnu nosí jen věci v dobrém stavu a čisté, takové, které by třeba daroval i svým přátelům.
3/ Jeho záměrem je udělat radost ostatním a zbavit se věcí smysluplně. Je spokojený,
když jeho věci mohou i nadále sloužit ostatním.
4/ Ze swapu si odnáší věci, které mu činí radost nebo je potřebuje pro sebe a své nejbližší
- v množství, které sám unese.
5/ Je ohleduplný k ostatním, vrací věci na svá místa, zachová klid i v tlačenici a usmívá se na své okolí.
6/ Swap bere jako zábavu a při každém swapu si zažije pořádnou dávku adrenalinu.

