Programul MagicBOX - Adoptă un colet!
Vrei sa adopți un colet?
● ți se desemnează una sau mai multe familii (pe perioada aleasă de tine)
● achiziționezi din resurse proprii produsele (vezi lista de mai jos). Costul unui colet este
de 250 lei (această sumă poate varia în funcție de costurile supermarketurilor de unde se
achiziționează produsele)
● asiguri livrarea în fiecare lună (personal sau prin curier)
În interacțiunea cu beneficiarii, voluntarii MagiCAMP vor respecta drepturile fundamentale
ale acestora:
● dreptul de a fi trataţi fără discriminare pe bază de etnie, sex, religie, opinie sau categorie
socială. Astfel este important să nu adresăm întrebari intime, sa nu judecăm decizii sau
alegeri făcute de beneficiari ;
●

dreptul de a li se garanta demnitatea şi intimitatea ;

● să respecte confidenţialitatea privind politica asociaţiei, beneficiarii (numele şi
prenumele, adresa domiciliului, email-ul şi numărul de telefon al beneficiarilor, poze,
imagini ale beneficiarilor, și alte informaţii care pot aduce prejudicii beneficiarilor,
conținutul documentelor la care are acces și alte informații care ar putea aduce prejudicii
Asociaţiei MagiCAMP și a beneficiarilor acesteia.

RESPONSABILITATE
Beneficiarii pot depinde de coletul adoptat. În cazul în care într-o luna nu îl poți trimite, te rugăm
să ne anunti din timp pentru a îl prelua noi.
Anexa conținut general pentru o cutie MagicBOX
ALIMENTE
• Mălai (2 X 1 kg) - trimestrial
• Orez (2 X 1 kg) – la două luni
• Griș (2 X 0,5 kg) - trimestrial

• Paste făinoase - 4 pungi, diverse forme – la două luni
• Sosuri pentru paste (borcanele sa fie impachetate in folie cu bule) – lunar
• Bulion/pastă de tomate(la cutie de carton sau plastic) - lunar
• Ulei 2 l (inclusiv de măsline,dacă se poate)- lunar
• Conserve rezistente și de calitate – porumb, mazăre, fasole, ciuperci - lunar
• Fructe rezistente (portocale, kiwi, ananas) - lunar
• Compoturi(in cutie) - lunar
• Cereale fără zahăr - lunar
• Fructe uscate (alune, prune, caju, stafide) - lunar
• Biscuți (cu fructe și vanilie) - lunar
• Cozonac/Chec/Prajitura casei, Croissante/Cornulete/Covrigi - lunar
• Miere (1 buc) - trimestrial
• Cașcaval / Brânză/Telemea o buc – lunar
• Măsline doua cutii / caserole – lunar
• Salam uscat/mușchi file/pastramă de pui(vidate) o buc - lunar
• Branză KIRI – două cutii – lunar
• Delikat/Vegeta – o buc – lunar
• Piure de cartofi - o cutie – lunar
• Lapte praf - dupa caz
• Conserve de pește - doua bucăți – lunar
• Conserve carne – doua bucăți - lunar
PRODUSE IGIENĂ
• Hârtie igienică – lunar
• Detergent de rufe/ automat/manual – lunar
• Balsam de rufe - lunar
• Detergent de vase - lunar
• Săpun (3 buc) - la două luni

• Șampon (2 buc) – la două luni
• Pastă de dinți – două tuburi – trimestrial
• Periute de dinți - două buc - trimestrial
• Gel de duș copii/adulți – două bucăți - lunar
• Pampers (Măsuri 4,5 sau 6 ) după caz - lunar
• Cremă hidratantă pentru zone sensibile bebeluși – după caz - lunar

ÎMBRĂCĂMINTE
Încălțăminte, Pantaloni, bluze, pulovere, pijamale,fete/băieți, ciorapi, geci de iarnă – măsurile S,
M și L – acestea sunt procurate de la caz la caz, în funcție de măsurile copiilor și nevoile lor.
RECHIZITE & CĂRȚI
Caiete, pixuri, agende, cărți de colorat, legouri, markere, caiete de desen, creioane colorate,
gumă de șters - acestea sunt procurate de la caz la caz, în funcție de nevoile copiilor.

