Czym jest wypożyczalnia
zabawek?
Jest to miejsce, w którym dzieci niepełnosprawne i
ich rodzice / opiekunowie mogą wypożyczać
zabawki do domu. Każde dziecko potrzebuje wielu
zabawek; nie tylko do gry, ale także po to by
rozwijać swoje umiejętności. Jednak gusta dzieci są
nieprzewidywalne, a zabawki bywają bardzo
kosztowne.
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Co oferujemy?
Szeroką gamę zabawek dobranych specjalnie w
celu poprawienia umiejętności dziecka, a także dla
jego przyjemności, stymulacji i zabawy.
Administratorzy czekają na Was i chętnie pomogą
Wam w wyborze najodpowiedniejszych zabawek.
Oferujemy zabawki, książki, i filmy wideo, a także
szereg informacji na temat niepełnosprawności oraz
krajowych i lokalnych służb.
W trakcie naszych herbatek, masz szansę na
spotkanie innych rodziców / opiekunów, wymianę
pomysłów i wzajemną pomoc.
Dlaczego nie wstąpić do nas i nie zawrzeć nowych
znajomoś

Kto może korzystać z
naszej wypożyczalni?
Jest ona dostępna dla wszystkich dzieci
niepełnosprawnych mieszkających w
Hounslow Borough lub w
pobliżu.

Ile to kosztuje?
Roczny abonament - £ 10 abonament bez
opłat za wypożyczanie zabawek.

Kto będzie na Was czekał?
Cathy Quinn & Lucy Collins
administratorki wypożyczalni zabawek Hounslow

Jak do nas dołączyć?
Jesteśmy otwarci dla
wszystkich dzieci
niepełnosprawnych, którzy
mieszkają w Hounslow
Borough lub w pobliżu.

Godziny otwarcia
Środy 9:30 - 12:30
Czwartek 13:30 – 17:00

Jak jesteśmy finansowani?

Gdzie jesteśmy?
WYPOŻYCZALNIA ZABAWEK DLA
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
HOUNSLOW

Wypożyczalnia jest organizacją charytatywną
zarejestrowaną pod nr. 1145490. Nasz budynek
został zbudowany dzięki dotacjom pochodzącym od
darczyńców indywidualnych, lokalnych
społecznośc, biznesmenów, a także od London
Borough of Hounslow.
Otrzymujemy niewielką dotację z London Borough
of Hounslow, ale dodatkowo musimy uzbierać co
najmniej £ 15000 rocznie, dlatego jesteśmy
wdzięczni za wszystkie datki od naszych przyjaciół,
lokalnych grup i firm, sami również ciężko
pracujemy by pozyskać pieniądze.
Darowizny
Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany
podarowaniem pieniędzy naszej wypożyczalni czy
to w formie jednorazowej darowizny czy
regularnych datków. Istnieje możliwość odpisu „Gift
Aid” od Twoje darowizny.
Najłatwiejszym sposobem na przekazanie nam
donacji jest nasza strona
www.hounslowtoylibrary.co.uk Kliknij zakładkę
"Dokonaj darowizn".

Z przyjemnością przyjmujemy komplementy,
komentarze lub sugestie, korzystne lub
niekorzystne, dotyczące jakiejkolwiek części lub
działalności biblioteki zabawek.

Jak do nas dojechać?
Autobusem: - dojeżdża do nas wiele
autobusów ze wszystkich części
Hounslow Borough.
Samochodem: - jeśli Twóje dziecko
posiada znaczek „niepełnosprawny” możliwe jest
bez płatne parkowanie na ulicy lub niedaleko
wejścia do parku

Możemy też wydać 5 zezwoleń na
parkowanie w pobliskich miejscach
w trakcie pobytu u nas.
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