
▪   bebeluș 0-3 ani
▪   fată 3-7 ani
▪   băiat 3-7 ani
▪   fată 8-12 ani
▪   băiat 8-12 ani

▪   Pastă de dinți și periuță
▪   Șapcă, fular și o pereche de mănuși
▪   Săpun
▪   Mașinuță sau păpușă
▪   Dulciuri (te rugăm uită-te la data expirării)

Obiecte de uz sanitar
▪   Șampon
▪   Prosop/ șervețele umede
▪   Dezodor
▪   Cremă
▪   Pieptene/ perie
▪   Produse sanitare
▪   Spumă de ras

Haine
▪   Lenjerie
▪   Pijama
▪   Tricou
▪   Pulover
▪   Șosete/ ciorapi
▪   Mănuși/ fular/ căciula

Rechizite
▪   Stilou/ creion/ ascuțitoare
▪   Caiete/ cărți de colorat
▪   Liniar/ radieră

Diverse
▪   Trusă de cusut
▪   Lumânări
▪   Șurubelnițe
▪   Ustensile de bucătărie

▪   fată 13-17 ani
▪   băiat 13-17 ani
▪   femeie
▪   bărbat
▪   femeie în vârstă

Categorii de vârstă și gen

Lucruri esențiale pe care să le pui în cutie:

Alte obiecte recomandate:

Parteneri principali:

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Local Florești
www.blythswood.ro/campania-shoe-box 



Pași pentru a face un shoebox:

1. Găsește o cutie de
pantofi de mărime medie
cu capac separat.

3. Decide cui dăruiești
cutia: unui bebeluș, fată,
băiat, femeie sau bărbat.

5. Pune obiectele în
cutia de pantofi.

7. Lipește fișa comple-
tată pe capac.

8. Închide cutia cu o ban-
dă de cauciuc.

9. Predă cutia la un 
punct de colectare 
pâna la data de 
10 Decembrie

  

6. Bifează tot ce ai pus
în cutie pe fișă.

4. Strânge lucrurile
necesare și recomandate
de pe fluturaș/ lista noa-
stră conform recipientu-
lui cutiei.

2. Învelește capacul și
cutia separat, ca shoe-
box-ul să poată fi des-
chis fără a rupe hârtia
de ambalat.

Puncte de Colectare:

Cluj

Magazin Blythswood - Str. Memorandumului nr. 23/2 
Koffer Book & Coffe - Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 46/1 
Magazin Dennver, Str. Câmpului 84-86
Paprika Radio - Str. Arany János nr. 15

Florești

Sediul Blythswood - Avram Iancu nr. 397
Magazin Blythswood - Str. Eroilor nr. 14

Contact:
0728 906 779
romania@blythswood.org

Află mai multe:
www.blythswood.ro/campania-shoe-box
Facebook/shoeboxblythswood/


