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Jaké dary přijímáme:
vyprané, nepoškozené oblečení - dámské, pánské i
dětské
obuv dětská, pánská i dámská (jen mírně obnošená)
módní doplňky jako jsou kabelky, kravaty, bižuterie,
šátky i pásky
přikrývky a polštáře, povlečení
ubrusy, závěsy, záclony, utěrky, ručníky
dárkové předměty, školní potřeby, pastelky, papíry
originální DVD, CD, knihy
sportovní, domácí potřeby a elektrospotřebiče (plně
funkční např.mixéry, mikr.trouby)
jiné drobné spotřebiče (lustry, lampy, rádia)
hračky, spol. hry, obrazy, kočárky a dětské sedačky
nábytek je po předchozí domluvě
keramika, porcelán, sklo, příbory
materiál pro ruční práce a aranžování
další informace naleznete na našem webu
www.charitarumburk.cz
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