
 

Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, 

Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. 

      
      

  

 

APEL 
Masz „talent” pomagania? Chcesz się nim podzielić z innymi?  

Masz chęć zrobienia czegoś co może po Tobie zostać w pamięci i sercu 

innych? 

Dołącz do Wolontariuszy i Darczyńców Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”. 

Wesprzyj ich działalność, w której każda odrobina serca służy dobru drugiego człowieka. 

Używając słów Marii Konopnickiej: „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego  aby się wznieść, 

musimy trzymać się razem” zapraszamy do wspólnego działania, bo nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. 

Każdy z nas ma coś, co może dać innym, dlatego jeżeli możesz pomóc lub może potrzebujesz pomocy 

drugiego człowieka, skontaktuj się z nami! 

Kontakt: tel. 512280013, 512280030, 609450262, 600774742, email. swrw@swrw.pl 

„SPOŁECZNY DOM TOWAROWY DARÓW RZECZOWYCH” (SDTDR) 

MOŻEMY TO ZROBIĆ RAZEM! 

Jeżeli masz rzeczy w bardzo dobrym stanie, dla Ciebie już zbędne, którym chcesz dać drugie życie, 

podziel się nimi z nami!  

Bądź Darczyńcą i przekaż je Stowarzyszeniu „Łańcuch Wzajemności”, które w Krekolach prowadzi 

„Społeczny Dom Towarowy Darów Rzeczowych”. 

Jaki jest cel prowadzenia Społecznego Domu Towarowego? 

Chcąc dać tzw. drugie życie temu co dla darczyńcy jest wartościowe, ale zbędne i może być jeszcze 

cenne dla innych, po otrzymaniu i wstępnej ocenie przydatności przekazujemy do magazynu darów 

rzeczowych, gdzie wolontariusze mają za zadanie przygotować je do nieodpłatnego przekazania 

chętnym. Odbywa się to zgodnie z „regulaminem prowadzenia magazynu darów rzeczowych”. 

Regulamin ten jest do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”                             

w zakładce projekty roku 2021 i w głównej mierze zawiera on obowiązki do stosowania                                                 

w Stowarzyszeniu. 

Działanie to prowadzone jest nieodpłatnie i nikt nie otrzymuje za to wynagrodzenia. 
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Gdzie znajduje się „Społeczny Dom Towarowy Darów Rzeczowych”? 

„SDTDR” znajduje się w Krekolach.   

Magazyn ubrań i obuwia znajduje się w budynku biura Stowarzyszenia, pod adresem Krekole 32. 

Magazyn innych rzeczy, takich które nie boją się wilgoci i zimna znajduje się w „Krekolandii”, w której 

znajduje się też zaplecze dla wolontariuszy z miejscem ich spotkań, odpoczynku i małe biuro,                                    

a w ramach prowadzenia magazynu darów rzeczowych będzie służyć także jako kawiarenka i miejsce 

napraw i konserwacji otrzymanych darów rzeczowych.  

„SDTDR” obsługują wolontariusze i chętni członkowie Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”. 

Marzeniem naszym oczywiście jest, aby to była duża grupa, której udział w życiu Stowarzyszenia 

przyczyniał się będzie do zbliżania do siebie wzajemnie ludzi, a poprzez to do wspólnego działania na 

rzecz drugiego człowieka, dlatego jeżeli ktoś inny chciałby się zaangażować to serdecznie zapraszamy. 

Z wdzięcznością przyjmiemy również wszystko, co nie ujmując Darczyńcy i Odbiorcy nie ubliży żadnemu 

z nich.  

Co można przekazać innym? 

Mogą to być m.in. w bardzo dobrym stanie, sprawne i bezpieczne meble, przedmioty gospodarstwa 

domowego, sprzęt AGD, grzejniki, zastawy stołowe, naczynia, garnki, rowery, sprzęt RTV, sprzęt                              

i urządzenia sportowe, rehabilitacyjne, zabawki, a także materiały budowlane, farby, ogrodzenia, nie 

używana pościel, ręczniki, koce, odzież, obuwie i wiele innych rzeczy. Może to być również ozdobna 

biżuteria, torebki, torby podróżne, plecaki, tornistry, nie używane przybory szkolne, obrazy i wiele 

innych rzeczy nie wymienionych powyżej. Warunek jest jeden, dający musi chcieć to bezpłatnie oddać, 

a wolontariusze przyjmujący muszą to chcieć przyjąć.   

Jak możesz przekazać swoje dary? 

Zadzwoń lub napisz.  

Poinformuj nas co chcesz przekazać i wspólnie ustalimy zasady i sposób transportu.   

Jakie są trudności? 

Zbliżamy się do celu, ale na razie trudno nam jest osobiście odbierać większe rzeczy od darczyńców                      

z powodu braku transportu. Mamy 2 busy, ale w wielu przypadkach potrzebna będzie do nich 

przyczepka samochodowa, której nie mamy.   

Jak możesz nam pomóc? 

Pomóż nam kupić potrzebną przyczepkę, która umożliwi odbiór darów rzeczowych, bez obarczania 

tym darczyńców. Jej koszt to około 8 tys. zł. 

Wesprzyj nas dowolną kwotą finansową. Przekaż darowiznę na konto nr: 64 2030 0045 1110 0000 

0247 1580 

Bądź naszym Darczyńcą. Pomoc potrzebna już teraz! 

Każda, również jednorazowa darowizna prowadzi do wspólnego sukcesu.  

 

 

 

Drogi Darczyńco, możesz nas również wesprzeć poprzez przekazanie na Stowarzyszenie „Łańcuch 

Wzajemności” swojego 1% od podatku. Nasz numer KRS: 0000205924 


